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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2018. február 21-ei, munkaterv
szerinti, nyílt üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, I. emeleti nagyterem

Jelen volt:

Székely Antal elnök, Jugovics József, Molnár István, Szabó Mihály
bizottsági tagok
Kelemen Gabriella jegyzőkönyvvezető

Távol volt:

Farnadi Lászlóné, dr. Mátics István, Orbán Ferenc bizottsági tagok

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 4 fő jelen volt.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják. Javasolta, hogy a képviselőtestületi ülés napirendjei közül az alábbiakat tárgyalják, ha van kérdés, hozzászólás:
- Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- A 2017. évi költségvetés - 4/2017. (II.12.) önkormányzati rendelet - módosítása
- Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár beszámolója az intézmény 2017. évi
tevékenységéről
- A 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
- A Közbeszerzési Szabályzat módosítása
- Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a
napirendről.
A bizottság a napirendet nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
9/2018. (II.21.) MOSB határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 2018.
február 21-ei, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. A Képviselő-testület 2018. február 27-ei ülése előterjesztéseinek megvitatása
2. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
3. Középiskolai ösztöndíj és utazási költségtérítés kérelmek elbírálása
Felelős:

Székely Antal elnök

1. NAPIRENDI PONT: A Képviselő-testület
megvitatása

2018.

február

27-ei

ülése

előterjesztéseinek

A meghívott vendégekre tekintettel javasolta, hogy az OKSZIK beszámolóját tárgyalják először.
Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár beszámolója az intézmény 2017. évi tevékenységéről
Takács Tímea intézményvezető jelezte, az előterjesztés végén van egy táblázatos összefoglaló.
Technikai hiba miatt sajnos csak hétfőre készült el a beszámoló.
Székely Antal elnök gratulált intézményvezető asszonynak ahhoz, hogy ekkora létszámmal ilyen gazdag
programot sikerült végrehajtani és megrendezni az elmúlt évben. Reméli, hogy az idei is hasonlóan fog
sikerülni. Évek óta, mióta az ipari park beindult, ezen a területen is sikerült gyarapítani a finanszírozási
lehetőségeket, több pénz jut kulturális programokra. Nyilván az arányokon lehet vitatkozni. A
körülmények (lépcső, akadálymentesítés) egy másik bizottság hatásköre.
Miután további hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
10/2018. (II.21.) MOSB határozata
„Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár beszámolója az intézmény 2017. évi
tevékenységéről” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár
beszámolója az intézmény 2017. évi tevékenységéről” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A 2017. évi költségvetés - 4/2017. (II.12.) önkormányzati rendelet - módosítása
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Szabó Mihály bizottsági tag feltételezte, hogy a téma a politikai egyeztetésen szóba került, tehát
biztosan van megállapodás. A bizottságot érinti a tanácsnoki poszt. Ha ebben egyetértés van, akkor
támogatja.
Székely Antal elnök elmondta, volt már egy-két olyan eset, mikor jó lett volna, ha lett volna a
bizottságnak tanácsnoka. Megegyeztek, hogy a MOSB-nak Orbán Ferenc lesz a tanácsnoka.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, van olyan része az előterjesztésnek (pénzügyi bizottsági hatáskör), amit
a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályával egyeztetnek. Ez a végleges anyag kiküldésénél
még változhat.
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Ezt követően a jelenlévők a polgármester mindenkori jutalmának, illetményének megállapításával
kapcsolatban fejtették ki általánosságban véleményüket.
14 óra 15 perckor Dr. Molnár Miléna aljegyző megérkezett a bizottság ülésére.
Miután további kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte a bizottság
tagjait, szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
11/2018. (II.21.) MOSB határozata
az „Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 18/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Oroszlány Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet
módosítása” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

A Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Székely Antal elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy vita van még az előterjesztéssel kapcsolatban. Az
a baj, annak ellenére, hogy viszonylag nagy számú a közbeszerzési munkacsoport, több esetben
(véleménye szerint túl sok esetben) előfordult, hogy a munkacsoport nem volt határozatképes. Amikor
ajánlattevők vannak jelen az ülésen, akkor elég kínos, ha a bizottság nem határozatképes. Ezért jött az az
ötlet, hogy a munkacsoport összetételét és létszámát próbálják meg megváltozatni. Vannak olyan tagok,
akik már egy huzamosabb ideje (fél, egy éve) nem járnak az ülésre. Kérte, a jelenlegi javaslatról ne
szavazzanak, a keddi testületi ülésig gondolkodjanak a bizottság tagjai, milyen összetételű legyen a
közbeszerzési munkacsoport.
Dr. Molnár Miléna aljegyző hozzátette, hogy a módosítás egy része a főállású szakmai alpolgármesteri
tisztség megszűnéséből adódóan szükséges átvezetés. Emiatt az eredetileg 12 fős közbeszerzési
munkacsoport tagjainak száma 11-re csökkent. Az előterjesztésben jelzett összeállításon kívül további
érdemi változás a közbeszerzési értékhatárt el nem érő eljárásokra vonatkozó eljárási rend. Ez az
önkormányzat költségvetésében szereplő beszerzésekre vonatkozik (az intézményi, hivatali
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés eddig sem tartozott a közbeszerzési munkacsoport hatáskörébe –
intézményvezetői, jegyzői hatáskörben intéződik most is). A döntési javaslat arra irányul, hogy a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzések az önkormányzati költségvetési előirányzatok
esetén, tehát aminek az anyagi fedezetét ezek a sorok biztosítják, polgármesteri hatáskörbe kerüljenek.
Így egyrészt az eljárás egyszerűsítése, gyorsítása, illetve a közbeszerzési hirdetményes költségek
megtakarítása valósulhat meg. 200 E Ft egy eljárást megindító hirdetmény feladása a Közbeszerzési
Értesítőben, 80 E Ft a módosítási hirdetmény díja. 100 E Ft az eljárás eredményéről szóló tájékoztató
feladása. Látható, hogy egy-egy eljárásnál csak a hirdetményes költségek 400-500 E Ft-ot is kitehetnek.
Ha közbeszerzési értékhatárt el nem érő eljárásokat közbeszerzés keretében valósítanak meg, akkor a
Közbeszerzési Hatóság Szerződésellenőrzési Osztályának is a hatáskörébe tartozik, tehát egy ellenőrzési
rendszer alá is kerül. A nem közbeszerzésekkel történő beszerzések esetén lehetőség van arra, hogy
például helyi vállalkozásokat előnyben részesítsenek, döntően az ajánlati felhívást a helyi
vállalkozásoknak tegye hozzáférhetővé az ajánlatkérő.
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Székely Antal elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez a 3 M Ft alatti beszerzésekre vonatkozik. Ezt
tegnap a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem fogadta el. Személyes véleménye is az,
hogy ezeket a beszerzéseket ne így bonyolítsák le.
14 óra 23 perckor Molnár István bizottsági tag elhagyta az üléstermet, a jelenlévő bizottsági tagok
száma: 3 fő. A bizottság határozatképtelenné vált.
Székely Antal elnök elmondta továbbá, van más megoldás arra, hogy a költségeket megspórolják.
Sokkal nagyobb nyilvánosságot is lehet adni másképp is. Arról nem is beszélve, ha nem mérik meg a
piacot, akkor nem biztos, hogy a helyi vállalkozók által adott ár jó lesz. Nem szeretne továbbá olyan
támadási felületet hagyni bárkinek, hogy ezzel különböző módon trükközzön. Ennek az eshetőségét ki
kell zárni.
14 óra 24 perckor Molnár István bizottsági tag visszajött az ülésterembe, a jelenlévő bizottsági tagok
száma: 4 fő, a bizottság határozatképes.
Székely Antal elnök amellett érvelt, hogy hagyják meg a piac szabályozó szerepét. Nem javasolta, hogy
polgármesteri hatáskörbe kerüljenek az ilyen beszerzések. Meg lehet hirdetni a város honlapján, más
önkormányzatokkal, kamarával összefogva, stb. Nem bizonyítható, hogy a helyi vállalkozások előnyben
részesítése valóban előnyt jelent.
Szabó Mihály bizottsági tag véleménye szerint ha mindenki azt akarja, hogy oroszlányi vállalkozók
legyenek, az már bizonyítja, hogy ez a jobb út. Nem támogatta, hogy a fent említett beszerzések
polgármesteri hatáskörbe kerüljenek, ő is szeretne beleszólni abba, tapasztalatait felhasználni abban,
hogy a város kivel dolgoztat. Véleménye szerint a közbeszerzések nem biztosítják azt, hogy visszaélésre
ne kerüljön sor. Több helyütt is látnak visszaéléseket. Jó pár közbeszerzés az elmúlt időszakban
félresikerült amiatt, hogy jönnek olyan nagyobb cégek, akikkel a helyi vállalkozók nem tudnak
versenyezni. Alacsonyabb áron vállalják a tevékenységeket, azonban ha helyi vállalkozókat részesítenek
előnyben, ezzel csak a várost erősítik.
Az elmúlt időszakban 4-5 olyan közbeszerzés is volt, ami pont nem azt erősíti a városlakókban, hogy
nincs lehetőség trükközésre. Ha mindig ugyanaz a cég nyeri meg a közbeszerzést más városból, az is
összeesküvés-elméletekre ad okot. Véleménye szerint a város minden lakosa támogatja, hogy helyi
vállalkozókat részesítsen az önkormányzat előnyben. Nyilván ebben az a szerencsétlen, ha a helyiek
közül is mindig ugyanazok nyernek. De meg lehet találni az arany középutat. Közbeszerzésre is szükség
van, de a közbeszerzési törvény elég erősen megköti az önkormányzatok kezét. A legújabb változat
szinte teljesen kizárja a helyi vállalkozókat. Azt nem támogatja, hogy ezek az ügyek polgármesteri
hatáskörbe kerüljenek, de azt igen, hogy más döntési mederbe tereljék ezeket a beszerzéseket.
Székely Antal elnök elmondta, ha van rá esély és van rá akarat, akkor azzal, hogy a helyieket hívják
meg, akkor nem kell bevonni a közbeszerzési törvényt, nem annak alapján kell eljárni. Arra is
figyelemmel kell lenni, hogy ez veszélyes lehet időnként, mert nincs helyi vállalkozó. Példaként a
szennyvízszippantásnak, illetve a világítás karbantartásának visszamondását említette. Ha közbeszerzést
kell csinálni, akkor az kötelező. Ha nem kell közbeszerzés, akkor is ugyanez a szervezet tudja ezt a
tevékenységet végezni. Ettől nem lesz lassúbb a folyamat.
Dr. Molnár Miléna aljegyző hozzátette, abban, hogy milyen fajta eljárásrend szerint valósítsanak meg
egy-egy beszerzést a gyakorlati tapasztalatok is segítenek. Például a magasépítési beruházásoknál
kevesebb ajánlattevő, az utas beruházásnál pedig több ajánlattevő volt.
Székely Antal elnök elmondta, érdemes lenne úgy megerősíteni a közbeszerzési munkacsoportot, hogy
az bármikor összehívható legyen.
Szabó Mihály bizottsági tag véleménye szerint a 11 fő nagyon nagy létszám.
Jugovics József bizottsági tag elmondta, korábban két cikluson keresztül volt ennek a munkacsoportnak
a tagja, 7-en voltak. Egyszer sem fordult elő a 8 év alatt, hogy ne tudták volna megtartani az ülést.
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Székely Antal elnök kérte, erről az előterjesztésről ne döntsenek, mindkét frakció megvitatja még a
javaslatot.
Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választása
Dr. File Beáta jegyző elmondta, a 16 szavazókörbe 5-5 fős szavazatszámláló bizottság szükséges. Ebből
3 fő választott tag. Ezt március közepéig a képviselő-testületnek el kell fogadnia. A 16 szavazókör 3
tagját, illetve póttagokat is választanak. Ez testületi hatáskör, a többi feladatot helyi választási
irodavezető hatáskörben tudja rendezni. Az előterjesztés általános tájékoztatást is tartalmaz a választásra
való felkészülésről. Kérte a pártokat, hogy a március 23-ai határidőig a szavazatszámláló bizottság 2
delegált tagját küldjék meg, hogy szavazókörönként az 5 fős bizottságok fel tudjanak állni. A delegált
tagoknál ez úgy tud működni, hogy amikor a jelölő szervezet által a jelölt hivatalosan is jelölt lesz, a párt
elnöke kiadja a meghatalmazásokat, igazolásokat, hogy ki képviselheti az adott jelölő szervezetet. És az
ő aláírásával jöhetnek be a hivatalba a pártok által történő delegálások.
Miután további kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte a bizottság
tagjait, szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
12/2018. (II.21.) MOSB határozata
a „Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választása”
című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választása”
című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

2. NAPIRENDI PONT: Kérdés, interpelláció
Benyiczki Ágota intézményvezető felhívta a bizottság és a képviselők figyelmét arra, az óvodai
létszámokkal gond lesz. Férőhelyük: 560 fő. Jelen pillanatban maximális létszámon üzemelnek minden
telephelyükön. Megkapták a jövőre 3 évet betöltő gyerekek, azaz az óvodakötelesek számát. Az
óvodakötelesek névsora alapján a leendő kiscsoportosok 212-en vannak. Közülük már 19-et felvettek
tavaly. Lesz kb. 20 gyerek, aki máshova fog óvodába menni. Becsléseik szerint 140 fő megy iskolába.
Így 2 csoportnyi gyereknek nem lesz helye. Azért tartja fontosnak, hogy minél hamarabb legyen
gondolkodás és döntés, mert a nemzeti köznevelésről szóló törvény határidőket szab meg. Az egyik
nagyon fontos határidő, hogy május 31-ig dönteni kell az önkormányzatnak átszervezés ügyben
(bővítés). Április 20. és május 20. között van az óvodai beíratás kötelező intervalluma. A beíratkozásra
kijelölt naptól számítva 30 nappal előtte hírelni kell és a körzeteket meg kell határozni. Tehát a márciusi
bizottsági ülésen dönteni kell az óvodai beiratkozásról és a körzetekről. Vizsgálták a körzeteket is, nincs
értelme utcákat vagy területeket áthelyezni egyik óvodából a másikba, mert mindenhol 15-tel, 20-szal
több gyerek van. Tehát fontos lenne gondolkozni azon, hogy lesz-e lehetőség valahol csoportot
kialakítani, a döntéseket nagyon hamar meg kell hozni.
Az óvodába beiratkozók létszámát növelheti továbbá, hogy 11 külföldi gyerek is van az óvodában. A
gyermekotthonból is jött 4 gyerek, kríziseseket is fogadnak, 2-3 is volt. CSÁO miatt is jönnek.
Maximumon vannak, ráadásul nagyon sok a hátrányos helyzetű és az SNI-s kisgyermek. Az EGYMI-ből
is fognak kapni autista kisgyereket, akinek az integrációját a 25-ös létszámban kizártnak látja maga a
fejlesztő is.
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Felvetette továbbá, ha sikerül helyet találni és új csoportokat indítani, az a tapasztaltuk, hogy ha
júniusban nem mennek ki az álláshirdetések, akkor nincs esély képzett óvónőt találni. Akkor nem lehet
elindítani csoportot, ha nincs képzett munkaerő.
A bölcsődének ugyanez a problémája. Idén 18 bölcsődés gyereket vettek át az óvodába, ők a 3 éven
felüliek, tehát jövőre nem fér be újabb bölcsődés „különítmény”. Tájékoztatta a jelenlévőket továbbá,
hogy nagyon rossz a tapasztalatuk arról, hogy tiszta kiscsoportos, 2 és fél éves gyerekeket ilyen nagy
számba betesznek egy csoportba. A bölcsődében 12, maximum 14 fő a létszám egy csoportban. A
bölcsődéből átvett gyerekek 18-an voltak, nem óvónői, hanem kisgyermekgondozói munka volt. Ha
ebben gondolkozik a testület, hogy újra 2,5 éves gyermekeket áttesz az óvodába, őket csak vegyes
csoportba lehet betenni.
Jelezte, 5 gyerek van továbbá, aki felmentett, ők is fognak jelentkezni, mert 1 évre kaptak felmentést.
Tehát ezek a létszámok árnyalhatják a képet, de úgy gondolják, hogy globálisan 2 csoport az biztos.
Székely Antal elnök elmondta, az önkormányzati rendszer olyan, hogy évről-évre tervez és amit
elhatároznak az csak a következő évben vagy években valósulhat meg, ezért mindig a körmükre ég egyegy dolog annak ellenére, hogy látják. A mostani születési adatok alapján lehet látni, hogy 3 év múlva
mire lesz szükség.
Nagyon sokat vitatkozott az építészekkel, mert ebben a városban a gyermekintézményeket bezsúfolták,
nem lehet tornatermet, plusz tantermet építeni csak felfelé. A kisgyermeknevelő intézményeknél a
városban csak úgy lehetne fejleszteni, ha megszűnik a zöldfelület és az udvar. Évek óta javasolta, hogy a
volt piaci rendelőt kellene megvenni, vagy a régi Kossuth óvodát kellene visszaállítani óvodának. Csak
akkor a nyugdíjasok elhelyezését kellene megoldani.
Foglalkozni kell a kérdéssel még akkor is, ha 3 év múlva csökken a születések száma. A zsúfolt
óvodáknál nincs rosszabb. A jelenlegi óvodánál sehol nincs tornaterem. Véleménye szerint új óvodát és
bölcsődét kell építeni.
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak, mert ez 4-5 évig még biztosan
probléma lesz a városban.
Molnár István bizottsági tag a határidő tekintetében kérdezte, amikor beiratkoznak, akkor már feladatellátási helyekre kell a gyerekeket felvenni? A plusz 2 csoport létrehozása valamelyik óvodába, akkor a
körzetek nem tiszták. Biztos, hogy káosz lesz ebből. Tehát a döntés 0. fázisára már a körzeteket meg kell
határozni.
Székely Antal elnök véleménye szerint legelőször azt kell kitalálni, egyáltalán hol lehet elhelyezni a
plusz 2-3 csoportot.
Benyiczki Ágota intézményvezető elmondta, a beiratkozásnál könnyebb, ha körzetekre tud hivatkozni.
Szabó Mihály bizottsági tag kérdésére – Mi lenne a jó megoldás? – Benyiczki Ágota intézményvezető
nem javasolt olyan megoldást, mint a tavalyi (a tornatermet elvenni). Máshol az óvodában nincs helyük.
Egy olyan épületet kellene találni, ahol 2-3 csoportszobát és vizesblokkot ki lehet alakítani.
Ezt követően a jelenlévők a megoldásra vonatkozó ötleteiket ismertették.
Molnár István bizottsági tag kétfelé bontaná ezt a dolgot. Javasolta, kérje a bizottság az építéshatósági
osztályt, vizsgálják meg a konténerházak telepítésének lehetőségét és a költségvonzatát. Utána lehet
filozofálni arról, hogy mi lesz 5 év múlva. A konténerházak szeptemberben már rendelkezésre állhatnak.
Dr. File Beáta jegyző felhívta a figyelmet arra, meg lett vizsgálva ez a kérdés is. Az előkészítő
anyagokban minden ilyen adat szerepel, csak dönteni kell.
Benyiczki Ágota intézményvezető hozzátette, az építkezést tavaly el kellett volna kezdeni. Most valami
nagyon gyors megoldást kell találni, amit szeptemberben el tudnak indítani.
Székely Antal elnök az alábbiak elfogadását javasolta:
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A bizottság felkéri a hivatal vezetőit, hogy 15 napon belül teremtsék meg a lehetőségét annak, hogy a
hivatal szakemberei, a képviselők, az óvoda vezetői, valamint a bölcsőde szakemberei egy közös
értekezleten kidolgozhassanak egy olyan javaslatot, amely alapján az idei óvodai és bölcsődei
férőhelyigényeket ki tudja elégíteni Oroszlány városa.
Kéri továbbá, hogy a márciusi képviselő-testületi ülésre a bölcsődei és óvodai elhelyezéssel kapcsolatban
készüljön olyan előterjesztés, ami döntést igényel.
Dr. Molnár Miléna aljegyző felvetette, a KLIK-kel is érdemes lenne felvenni a kapcsolatot, hogy a
gimnáziumban az általuk nem használt épületrészeket adják át az önkormányzat használatába.
Székely Antal elnök kérte a bizottság tagjait, szavazzanak javaslatáról.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
13/2018. (II.21.) MOSB határozata
óvodai-bölcsődei férőhelyek bővítésével kapcsolatos egyeztetésről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
felkéri a hivatal vezetőit, hogy 15 napon belül teremtsék meg a lehetőségét annak, hogy a hivatal
szakemberei, a képviselők, az óvoda vezetői, valamint a bölcsőde szakemberei egy közös értekezleten
kidolgozhassanak egy olyan javaslatot, amely alapján az idei óvodai és bölcsődei férőhelyigényeket ki
tudja elégíteni Oroszlány városa.
Kéri továbbá, hogy a márciusi képviselő-testületi ülésre a bölcsődei és óvodai elhelyezéssel kapcsolatban
készüljön olyan előterjesztés, ami döntést igényel.
Felelős:

Székely Antal elnök

Miután további kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Antal elnök a bizottság nyílt ülését 15 óra 17
perckor bezárta.

K.m.f.
Székely Antal
elnök

bizottság tagja

Kelemen Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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