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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2018. január 17-ei, rendkívüli,
nyílt üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, I. emeleti nagyterem

Jelen volt:

Székely Antal elnök, Farnadi Lászlóné, Jugovics József, dr. Mátics István,
Molnár István, Orbán Ferenc, Szabó Mihály bizottsági tagok
Kelemen Gabriella jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen volt: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Székely Antal elnök köszöntötte a megjelenteket és a bizottság ülését 14 órakor megnyitotta.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 7 fő jelen volt.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki zárt ülésen tárgyalandó
„Középiskolai utazási és ösztöndíj kérelmek elbírálása” című napirendi ponttal.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a
napirendről.
A bizottság a napirendet nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével, 7 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
1/2018. (I.17.) MOSB határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 2018.
január 17-ei, rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. A HÉBÉ AMI támogatási kérelme
2. A Képviselő-testület 2018. január 23-ai ülése előterjesztéseinek megvitatása
3. A 2018. évi költségvetési rendelet előkészítése
4. A bizottság 2018. évi munkaterve
5. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
6. Középiskolai utazási és ösztöndíjkérelmek elbírálása
Felelős:

Székely Antal elnök

1. NAPIRENDI PONT: A HÉBÉ AMI támogatási kérelme
Geisztné Gogolák Éva intézményvezető bemutatta Kovács Mónikát, a HÉBÉ Alapítvány elnökét. A
kérelemben megjelölt rendezvények az alapítvány támogatásával jöhetnek létre.
Elmondta, ebben az évben 30 éves a HÉBÉ tánccsoport, ennek megünneplésére egy rendezvénysorozatot
szeretnének lebonyolítani a tavaszi időszakban, ez 4 rendezvényt foglal magában két dátumra súlyozva.
Az egyik március 24-én egy országosnak meghirdetett, de a jelek szerint nemzetközivé bővült

mazsorettsport verseny lesz, amit a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban szeretnének megrendezni.
Ehhez kérnek támogatást, mivel a működtető OIH Zrt. részéről vezérigazgató úr úgy nyilatkozott, hogy
bérleti díj tekintetében ezt támogatásként az iskola mint szervező felé megadja, viszont a plusz
munkanap, illetve a plusz elvégzendő feladatok (berendezés, takarítás, stb.) költségeit finanszírozni kell.
Ezt az összeget, amit a mellékletben részletezett, szeretné az önkormányzattól ehhez a rendezvényhez
támogatásként kérni.
Székely Antal elnök elmondta, minden bizottsági tag írásban megkapta a programot. A költségvetés
készítésénél fogják részletesen megtárgyalni. Előzetesen annyit tud mondani, hogy ez egy intézmény
évfordulója, viszont van benne városi program. A városi ünnepi programtervben ilyenek nem szoktak
szerepelni, tehát azt kell eldönteni, hogy ez minek minősül, a költségvetésben lesz-e rá pénz és milyen
címen kerül be a költségvetésbe. Ha nem a város programja, nem a hivatal fogja gesztorálni, viszont a
HÉBÉ AMI nem az önkormányzat intézménye, tehát ilyen módon a költségvetésből nem lehet oda pénzt
csoportosítani. Jogszerűen vagy a művelődési központnak kellene ezt megrendeznie, vagy nem tudja,
milyen módon lehet ezt a költségvetésbe beépíteni. Jelezte, a mai ülésen pénzről nem fognak dönteni, ez
a Pénzügyi Bizottság dolga. A Pénzügyi Bizottság elé kerülhet a kérelem a bizottság támogató
egyetértésével.
Geisztné Gogolák Éva intézményvezető összegezte, ebben a bizottságban azt kell kérnie, hogy ezt a
rendezvénysorozatot a bizottság elviekben és teljes mellszélességgel támogassa és javasolja a Pénzügyi
Bizottságnak, illetve a Képviselő-testületnek, hogy teremtsen pénzügyi forrást és lehetőséget.
Székely Antal elnök hozzátette, az önkormányzat, a Képviselő-testület „egyenesben” nem tudja
támogatni az alapítványt, kell valamilyen ernyőszervezet. Amíg a városé volt az iskola, a támogatást be
lehetett építeni annak a költségvetésébe. Az intézményvezető kérdésére elmondta, hogy alapítványok
pályázhatnak a társadalmi és sportcélok megvalósítását szolgáló támogatásra. Azt kell kitalálni, hogy a
kibocsátott számlát ki egyenlítse ki.
Geisztné Gogolák Éva intézményvezető elmondta, az lenne a legbonyolultabb, ha az OKSZIK kapná
meg a támogatást, mert akkor beékelődne a támogató és a támogatott közé, dupla munkát kellene
végezniük.
14 óra 11 perckor Dr. File Beáta jegyző megérkezett a bizottság ülésére.
Székely Antal elnök javasolta, elviekben támogassák a HÉBÉ AMI kérelmét. Kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak a javaslatáról.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével, 7 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
2/2018. (I.17.) MOSB határozata
a HÉBÉ AMI támogatási kérelméről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
elviekben támogatja a HÉBÉ AMI támogatási kérelmét.
Felelős:

Székely Antal elnök

Székely Antal elnök megállapította, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag támogatták a HÉBÉ kérelmét
és kérik, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület teremtse meg a lehetőségét annak, hogy
anyailag is megoldható legyen a rendezvény.
14 óra 12 perckor Geisztné Gogolák Éva intézményvezető és Kovács Mónika távozott a bizottság
üléséről.
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2. NAPIRENDI PONT: A Képviselő-testület 2018. január 23-ai ülése előterjesztéseinek megvitatása
Döntés az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelyének, valamint Oroszlány Város
Óvodáinak nyári nyitvatartási rendjéről
Benyiczki Ágota óvodavezető elmondta, az előterjesztésben minden szerepel.
3. NAPIRENDI PONT: A 2018. évi költségvetési rendelet előkészítése
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak a rendelet előkészítéséről.
Dr. File Beáta jegyző jelezte, a bizottság 6 igen szavazattal fogadta el az előterjesztést, a jelenlévő
bizottsági tagok száma pedig 7 fő, Szabó Mihály bizottsági tag nem vett részt a szavazásban.
Székely Antal elnök megismételtette a szavazást.
A bizottság nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
3/2018. (I.17.) MOSB határozata
a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítését.
Felelős:

Székely Antal elnök

4. NAPIRENDI PONT: A bizottság 2018. évi munkaterve
Jugovics József javasolta, fogadják el a munkatervet, év közben úgy is változni fog.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak a munkaterv elfogadásáról.
A bizottság a munkatervet nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével 7 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
4/2018. (I.17.) MOSB határozata
a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2018. évi munkatervéről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
elfogadta 2018. évi munkatervét.
Felelős:

Székely Antal elnök
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5. NAPIRENDI PONT: Kérdés, interpelláció
Székely Antal elnök elmondta, hozzá érkezett egy levél. Egy Oroszlányban dolgozó és valamelyik
szálláson lakó hölgy írt egy levelet, hogy nem engedték beiratkozni a könyvtárba, mert nem oroszlányi
lakos. Visszaküldte neki a könyvtár honlapjáról a beiratkozásra vonatkozó részt, miszerint elegendőek a
saját okmányai ahhoz, hogy beiratkozzon.
Takács Tímea igazgató elmondta, ez nem lehet kizáró ok. Az ország bármely pontjáról be lehet
iratkozni a könyvtárba. Utánanéz ennek az esetnek.
Szabó Mihály bizottsági tag két témakört érintett.
1. A Táncsics Óvoda igazgatóhelyettesével beszélt, aki elmondta, hogy a nyári fürdőhelyet szeretnék
felújíttatni, ha van rá mód. Kérdése az volt, hogy a többi óvodában nem lenne-e szükség ilyenre, illetve
milyen állapotban vannak ezek a pancsolók? Van-e olyan óvoda, ahol szükség van pancsoló
kialakítására? Tájékoztatást kért továbbá ennek a költségeiről.
2. Korábbi bizottsági üléseken szó volt arról, hogy a LÜN Kft. ügyvezetője bemutatja azt, hogy melyik
sportegyesület, civil szervezet, stb. mennyiért bérli a sportlétesítményeket, ki nem fizet bérleti díjat,
illetve a használóknak mennyivel kellene hozzájárulniuk a fenntartáshoz. Kérdése az volt, hogy jött-e
ilyen anyag?
Székely Antal elnök elmondta, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (VFKB) elé került a
sportlétesítményekkel kapcsolatos újabb üzemeltetési szerződés. A bizottsági ülésen volt egy vita erről,
és kértek adatokat, amiket a hétfői Pénzügyi Bizottsági ülésre fognak hozni a szerződés-tervezettel
együtt.
Benyiczki Ágota óvodavezető elmondta, Oroszlány Város Óvodái a nyári időszakban két telephelyen
tart nyitva. Az egyik nyitva tartó telephely a Brunszvik Óvoda, ahol tavaly nyáron homokfúvásos
technikával felújították a medencét. A medence körüli térköveket szerették volna még megcsináltatni,
alapítványból áldoztak volna rá pénzt. A Varikont Kft.-vel tárgyaltak, de nem érkezett meg az árajánlat.
Talán a nyáron megvalósul a medence körüli rész felújítása.
A Táncsics Óvodában tavaly rengeteg felújítás volt. Tavaly nyáron az udvari tároló, a járda, stb. készült
el. Erre a nyárra maradna a zuhanyzó betonos részének rendbe tétele, erre kérni fog árajánlatot.
Hozzátette, hogy az idei évben elsősorban a Borbálai Óvodát szeretnék felújíttatni. Ha az önkormányzat
egy intézményen belül ilyen nagy beruházást végez, akkor nyilván kevesebb jut más helyekre.
Jelezte, saját költségvetésükből elkezdték a székek, asztalok kicserélését. Ágyakat is szeretnének
cserélni. Sok helyen kell javítani, folyamatosan csinálják.
14 óra 23 perckor Dr. Mátics István bizottsági tag távozott az ülésteremből, a jelenlévő bizottsági tagok
száma: 6 fő.
Szabó Mihály bizottsági tag hozzátette, hogy az igények legyenek nagyok, aztán majd le lesznek
faragva.
Benyiczki Ágota óvodavezető jelezte, elég nagy igényeket írtak be. Például a Brunszvik Óvoda
villamos-korszerűsítése.
14 óra 24 perckor Dr. Mátics István bizottsági tag visszajött az ülésterembe, a jelenlévő bizottsági tagok
száma: 7 fő.
Molnár István bizottsági tag Szabó Mihály bizottsági tag második felvetéséhez csatlakozva elmondta,
ezeket az adatokat, beszámolókat ő is kérte ügyvezető úrtól, a mai napig nem érkezett meg. Nem biztos
abban, hogy a VFKB ugyanazt a tartalmat kérte, amit a MOSB. Nyilván azért két külön szakmai
bizottság. Jó lenne, ha a kért adatok megérkeznének a MOSB-hoz is. Többek között azt is kérték,
jelenleg kik használják, mikor, hány fő veszi igénybe a létesítményeket, stb., amiből egy sor fajlagos
dolgot ki lehet számolni. Ismételten kérte, hogy ezek az adatok érkezzenek meg a bizottsághoz is.
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Székely Antal elnök megjegyezte, annak ellenére, hogy ezt mindig kérik az üzemeltetőktől, körülbelüli
adatokat kapnak erről már 20 éve.
Jugovics József bizottsági tag felvetette, hogy a tóparton sokan futnak, illetve sokan futottak, de ez ma
már szinte lehetetlen, mert használhatatlan állapotban van az út. Szó volt már két éve arról, hogy ezt
majd felújítják, kb. 1 m szélesen kellene újramurvázni. Szükség és igény lenne rá, egyre többen
maradnak el, pedig sokan igénybe vették ezt a szabadidős sportolási lehetőséget.
Székely Antal elnök megjegyezte, hogy a felújítás nem olyan egyszerű, nem csak murva kell, hanem
terveztetés, stb. Egyetértett azzal, hogy kellene a városban egy futópálya.
Sólyom Jöran VFKB elnök jelezte, tavaly a Dózsa György úti vendéglő mögül induló sétány a kishídig
és a másik sétány a másik kis hídig le lett vegyszerezve, kezelve és fel lett töltve a murvás része.
Takács Tímea igazgató a társadalmi célú pályázattal kapcsolatban jelezte, kérte, hogy az elbírálás
kapcsán megköszönné mint OKSZIK, ha konkrétabbak lennének a támogatott dolgok, mert pl. a
dekoráció-kellékek annyira tág fogalom, hogy nem tudják eldönteni, hogy ez belefér-e egy adott
szervezet tevékenységébe. Ez nehézséget okoz egyrészről neki, hogy leigazolja, másrészről a hivatal
gazdasági részlegének, hogy ők is elfogadják az elszámolásnál. Az sem lenne rossz, ha a támogatott
civilek egy kicsit Oroszlányt is szolgálnák, és nem csak saját szórakozásukra kérnének támogatást.
Vannak olyan civil szervezetek, akikre jelentős támogatás jutott és ebből csak az adott szervezet tagjai,
az a szűk csoport részesült.
Székely Antal elnök elmondta, már régóta szerette volna elérni azt, hogy ha valaki pénzre pályázik,
akkor a pályázatban konkrétan jelölje meg, hogy mire kéri a pénzt. Ne általános dolgokat írjon, mert
abba bármi belefér, és könnyen el lehet vele számolni. Ez azon múlik, hogy a bíráló bizottság mit ír elő.
Szabó Mihály bizottsági tag jelezte, szívesen veszi a segítséget a bizottsági munkához. Elnök
asszonynak javasolni fogja, hogy a pályázatok elbírálásához az OKSZIK vezetőjét hívják meg. Sajnos
mindenki munkáját nem ismerik a bizottsági tagok, ezért a pályázatok alapján döntenek. A mai
rendkívüli bizottsági ülés is hasonló probléma miatt került összehívásra. Kérte, hogy a pénzügyi osztály
is határozza meg azt előre, hogy mi az, amit el tud fogadni. Pontosabb pályázatokra van szükség. Ahhoz,
hogy igazságosabban tudják elosztani a támogatásokat, mindenki tapasztaltára, tudására szükség van.
Mivel az OKSZIK a befogadója ezen civil szervezeteknek, igazgató asszonytól kérte, ezentúl is tegye
meg a jelzéseket, ha meglátása szerint az önkormányzati támogatások felhasználása nem abban a
mederben folyik, amelyben kellene.
Sólyom Jöran települési képviselő a TSPBB tagjaként érdekesnek tartja azt, hogy van egy
önkormányzati bizottság, aki dönt arról, hogy az önkormányzat pénzét mire adják oda, és utána ezt még
valaki felül fogja bírálni.
Székely Antal elnök véleménye szerint Szabó Mihály bizottsági tag nem erre gondolt. Az OKSZIK a
felelős a kisebb csoportok támogatásának felhasználásáért.
Szabó Mihály bizottsági tag hozzátette, hogy az OKSZIK felelőssége is az elszámolás, hiába mások
költik el a támogatást. Ez valahol nonszensz.
Takács Tímea intézményvezető jelezte, nem felülbírálni szeretné a felhasználást. Példaként az
alábbiakat hozta: Azok a szervezetek, akik az OKSZIK-on keresztül kapják a támogatást, ha pl. ruhát
vesznek, az OKSZIK leltárába kerül be attól függetlenül, hogy intézményvezetőként nem is látja, mégis
ő érte a felelős.
14 óra 43 perckor Dr. Mátics István bizottsági tag elhagyta az üléstermet, a jelenlévő bizottsági tagok
száma: 6 fő.
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Székely Antal elnök véleménye szerint ameddig olyan viszonyok vannak, hogy sportlétesítmények,
sportegyesületek jelentős önkormányzati támogatás nélkül nem tudnak működni, addig ebben nem lesz
igazságosság.
Jugovics József bizottsági tag véleménye szerint a pályázatot hozzáértő embereknek kellene megírnia.
A pályázati felhívásban szerepel az, mit kell tartalmaznia. Ezt kellene leszabályozni, hogy nem fogad el a
bizottság olyan pályázatot, ami nem eszerint van beadva.
Székely Antal elnök az iskolákat említette példának, akik amíg pályázhattak, darabszámra megadták,
mit szeretnének az önkormányzati támogatásból vásárolni. A kiírásnál kell jól meghatározni a pályázatra
vonatkozó elvárásokat.
Molnár István bizottsági tag hozzátette, volt már erről szó, hogy a pályázati rendszert újra kell
gondolni. Egyetértett azzal, hogy konkretizálják a kéréseket, mert van veszély abban, ha nagy
általánosságban van megfogalmazva valami. Viszont a következetesség elvén ennek minden közpénz
osztásnál követendő példának kellene lennie. Tehát a több milliós támogatásnál is ezt a fajta
részletességet várják el.
Székely Antal elnök elmondta, ezt a problémát már említette. Van pl. egy sportegyesület, amelyik taotámogatást is kap, a pénzt nem külön kezelik, hanem egy számlára megy az összes bevétel.
Szabó Mihály bizottsági tag jelezte, minden évben újra van gondolva a pályázati kiírás. Ahhoz, hogy
elérjék azt, amit szeretnének, majdnem csak az kellene, hogy minden számlával a hivatal pénzügyi
osztályára jöjjenek a szervezetek és akkor kapnának kifizetést, amennyiben a hivatal pénzügyi osztálya
befogadja. De ezt lehetetlenség kivitelezni. Mindig lehet javítani a pályázati kiíráson, a rendeleten.
Székely Antal elnök hozzátette, mivel ez önkormányzati finanszírozással megy, közpénz van benne,
kizárja, vagy legalábbis erősen lecsökkenti magát a versenyt, nem a teljesítmény számít. A focistákat
említette példának, akik a megyei bajnokságban játszanak és 17 M Ft-os önkormányzati támogatást
kapnak.
Sólyom Jöran települési képviselő a korábban létező Nemzeti Civil Alapot említette példának.
Felvetette, hogy ez az alap mikor volt tisztában azzal, hogy melyik általa támogatott civil szervezet
mennyiben járult hozzá a nagy magyarság öntudatához, szakmai teljesítményéhez?
Elmondta továbbá, hogy ennek az alapnak komoly pályázati rendszere volt. A helyi pályázati rendszert
hasonló elvek alapján össze lehetne állítani. Csak hát ezt a munkát valakinek el kellene végezni.
Szabó Mihály bizottsági tag véleménye szerint nem lehet a kettőt összehasonlítani. Rengeteg olyan
szervezet pályázik, akinek sok ez a papírmunka. Nem az a céljuk, hogy ne működjenek a civilek.
Székely Antal elnök hozzátette, ha valakinek sok ez a papírmunka, akkor szerezzen máshonnan
támogatást.
Sólyom Jöran települési képviselő véleménye szerint az önkormányzati támogatáshoz való hozzájutás
egy verseny. Minden versenynek vannak feltételei.
Székely Antal elnök elmondta, az lenne a lényeg, hogy legyen pontos kép arról, hogy mire kérték és
mire használták fel a szervezetek az önkormányzati támogatást.
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Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Antal elnök a bizottság nyílt ülését 14 óra 58
perckor bezárta.

K.m.f.
Székely Antal
elnök

bizottság tagja
Kelemen Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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