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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Humán Bizottság 2021. október 21-ei, rendkívüli, nyílt üléséről

Az ülés helye:

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, II. emeleti tárgyalóterem

Jelen voltak:

Székely Antal elnök, Budai Tibor, Hermann Istvánné és Jugovics
Józsefné bizottsági tagok

Távol voltak:

dr. Mátics István, Papp Péter Attila és Vargáné Vojnár Katalin
bizottsági tagok

Meghívottak:

jelenléti ív szerint

Székely Antal elnök köszöntötte a jelenlévőket és a bizottság ülését 15 órakor megnyitotta.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 4 fő jelen volt.
Székely Antal elnök javasolta, azokat a témákat tárgyalják meg, melyek a bizottságot közvetlenül
érintik.
Jelezte, mivel a posta részéről senki nem érkezett meg az ülésre, ezért a meghívóban szereplő 1.
napirendi pontot a bizottság nem tudja tárgyalni.
15 óra 2 perckor Dr. Mátics István bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére, a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő.
Székely Antal elnök javasolta, tárgyaljanak a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az iskolai
körzethatárokról, az elektromos biciklik elhelyezéséről. Majd jelezte, érkezett egy megkeresés az OSE
Kószák Szakosztálya részéről. Végül javasolta, hogy zárt ülés keretén belül tárgyalják meg a „Jó
tanuló, jó sportoló” cím elnyerésére érkezett pályázatokat, valamint az egyedi kérelmeket.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak a napirendről.
A bizottság nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta a
napirendet és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
67/2021. (X. 21.) határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A 2021. október 21-ei, rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

Nyílt ülés
1. A Képviselő-testület 2021. október 28-ai ülése nyílt előterjesztéseinek megvitatása
2. Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
3. A Képviselő-testület 2021. október 28-ai ülése nyílt előterjesztéseinek megvitatása
4. OSE Kószák Szakosztály kérelme
5. A Képviselő-testület 2021. október 28-ai ülése nyílt előterjesztéseinek megvitatása
Zárt ülés:
6. A Képviselő-testület 2021. október 28-ai ülése zárt előterjesztésének megvitatása
7. Egyedi szociális kérelmek elbírálása
Felelős:

Székely Antal elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2021. október 28-ai ülése nyílt előterjesztéseinek
megvitatása

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Hermann Istvánné bizottsági tag véleménye szerint jó ötlet az ifjúsági önkormányzat alakítása.
Kérdése az volt, ki kezdeményezi majd az iskolákban, a tantestület, vagy valaki meg lesz bízva azzal,
hogy segítse a munkájukat?
Dr. File Beáta jegyző válaszában elmondta, Dr. Deés Szilvia polgármesteri kabinetvezető és Szabó
Mihály alpolgármester beszélt az igazgatókkal, ők kezdeményezték a gyerekeknek. Az iskolákban fog
történni minden, a polgármesteri kabinet pedig figyelemmel kíséri az eseményeket, de nincs ilyen
törvényi kötelezettség. Emlékeztetett rá, hogy már volt ilyen kezdeményezés, de nem volt
fogadókészség, most állítólag van a diákok részéről.
Székely Antal elnök véleménye szerint, ha nincs felnőtt irányító, akkor önmagukban a gyerekek ezt
nem tudják végigcsinálni. Egyébként támogatja, meg lehet próbálni.
Jugovics Józsefné bizottsági tag véleménye szerint középiskolában jó ötlet, de az általános iskolások
éretlenek erre.
Hermann Istvánné bizottsági tag az 5. pontban szereplő kiszabott bírságokkal kapcsolatban
felvetette, hogy a Rákóczi úton a zöldterületen át nagy a gyalogos forgalom. Ilyen büntetési tételt is
szívesen látna.
Miután több kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak
az előterjesztésről.
A bizottság nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta az
előterjesztést és meghozta a következő határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
68/2021. (X. 21.) határozata
a „Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című
előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

15 óra 28 perckor Budai Tibor bizottsági tag távozott az ülésről, a jelenlévő tagok száma: 4 fő.

2. NAPIRENDI PONT:

Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése

Székely Antal elnök tolmácsolta a Hunyadi János Általános Iskola igazgatónőjének kérését, hogy a
fővárosi nevelőotthon címét vegyék ki a nyilvántartásból, mert a nevelőotthonban lakók úgyis a
nevelőotthonba mennek, viszont jelentkezéskor náluk megjelennek, mint a körzetükhöz tartozó
gyermekek. Ugyanez vonatkozik a borbálai családi otthonoknál is a gyerekekre, mert ők is a
nevelőotthonba mennek. Az igazgatónő másik kérése a körzethatárokra vonatkozik, de ahhoz nem tud
hozzászólni.
Tóth Gábor intézményvezető megjegyezte, hogy a nevelőházakból nem mindig a nevelőotthonba
mennek a gyerekek. Jogosnak találta viszont, hogy a fővárosi nevelőotthon címét kivegyék a
körzethatárokból, hiszen fennhatóságilag sem tartozik Oroszlányhoz.
Székely Antal elnök a körzethatárokkal kapcsolatban elmondta, nincs arról adatuk, hogy a különböző
területeken milyen és mennyi hátrányos helyzetű gyerek él, ezért ehhez nem tud hozzászólni.
Tóth Gábor intézményvezető tájékoztatást adott a jelenlegi problémáról. 7-8 évvel ezelőtt az
önkormányzat januárban lekérte a tankötelesek listáját. Azt az óvodák megnézték, beírták, ki jár a
városban óvodába, ki él máshol, függetlenül attól, hogy van oroszlányi lakcíme, illetve saját hivatalon
belül vezetik az RGYK-t. Ez meghatározta a 2h-s és és 3h-s gyerekek besorolását, az önkormányzat
pedig törekedett arra, hogy a két intézmény között a 2h-s és 3h-s gyerekek aránya ne boruljon fel. A
jelenlegi rendszerben ezt senki nem végzi el, tehát úgy történik áprilisban a beiratkozás, hogy
fogalmuk sincs, az adott körzetből kik fognak jönni az iskolába, a hátrányos helyzetre beiratkozáskor,
vagy még inkább iskolakezdéskor derül fény. Egyre többször fordul elő, hogy beiratkozáskor a szülők
még a pedagógiai szakszolgálat véleményét sem adják be az iskolának. Szeptember végére derül ki,
melyik osztályban milyen arányban vannak ezek az egyéni bánásmódot igénylő gyerekek. Náluk
például a tankerületi átlaghoz viszonyítva aránytalanok az iskola mutatói, például a veszélyeztetett
gyermekek száma négyszerese a tankerületi átlagnak.
Székely Antal elnök elmondta, a legutolsó adataik február 21-eiek. Véleménye szerint annak kellene
dönteni, akinél az adatok vannak.
Tóth Gábor intézményvezető reflektálta, hogy sajnos ők sem kapnak tájékoztatást. Hermann
Istvánné bizottsági tag kérdésre válaszolva elmondta, hogy a pedagógiai szakszolgálatnak nem
feladata adatot szolgáltatni.
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Benyiczki Ágota intézményvezető jelezte, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek száma rendkívüli módon lecsökkent a törvényi változások miatt. Mivel ingyenes az óvoda,
nem kérik ezt a besorolást. A veszélyeztetett gyerekek nagyon sokan vannak. Beiratkozások után az
óvodák átnézik a névsort és jelzésekkel segítik az osztály alakításokat.
Székely Antal elnök javasolta, döntsön a fenntartó, ami már nem az önkormányzat, a bizottság ne.
Ezzel a bizottság tagjai egyetértettek, ezért határozat nem született.

3. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2021. október 28-ai ülése nyílt előterjesztéseinek
megvitatása

Az önkormányzat és az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., valamint a Létesítményeket
Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. közötti megállapodások gazdaságossági felülvizsgálata
Tassi József Viktor LÜN Kft. ügyvezető ismertette, hogy az önkormányzat azon feladatellátásainál,
ahol bevétele keletkezik, a kiadásai után visszaigényelheti az áfát. A sportlétesítmények üzemeltetése
komoly költséget jelent az önkormányzat számára, melynek 27%-a áfa formájában az államhoz
vándorol. Évek óta gondolkodnak, hogyan lehetne ezen a helyzeten javítani. Járható útnak tűnik az
üzemeltetés és a hasznosítási tevékenység kettéválasztása, mert így az üzemeltetési költség áfáját
vissza tudja igényelni az önkormányzat. Ez a cégen belül nagy átszervezést igényel, de már most
látszik, hogy nagy probléma a finanszírozás. A hasznosítás utáni bevétel az önkormányzathoz, majd a
LÜN Kft.-hez folyik be, a LÜN Kft.-nek folyamatos likviditási problémái lehetnek. Részletezte a
fizetési határidők és az azonnal keletkező költségek közötti időből adódó probléma áthidalására
igénybe vehető folyószámla hitel lehetőségét és korlátait.
Hermann Istvánné bizottsági tag megjegyezte, korábban már megkérdezte, hogy ez az elképzelés a
jogszabályoknak megfelel-e és igenlő választ kapott.
Németh Gábor OIH Zrt. vezérigazgató elmondta, több adószakértővel egyeztettek, hivatalos
állásfoglalást is kértek, a törvényt tekintve működőképes lehet az elképzelés. Ebben a konstrukcióban
az önkormányzat gyakorlatilag folyamatosan áfa visszaigénylő lesz. Hogy az adóhatóság erre miként
reagál majd, azt nem tudni, de a jogszabályok erre lehetőséget adnak.
Tassi József Viktor LÜN Kft. ügyvezető hozzátette, több önkormányzatot is felkerestek, ahol már
évek óta működnek hasonló megoldások, de eddig még nem volt probléma.
Döntés az Oroszlányi Bányász Klub Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződésről e-bike kerékpárok
elhelyezése céljából
Székely Antal elnök ismertette az előterjesztést, majd a bizottsági tagok a használatra vonatkozó
jogszabályi feltételekről egyeztettek.

4. NAPIRENDI PONT:

OSE Kószák Szakosztály kérelme

Tassi József Viktor OSE Kószák szakosztályvezető ismertette a kérelmüket, a megítélt támogatás
felhasználási módjának módosítását. Mint mondta, időközben más forrásokból meg tudták oldani a
megjelölt célokat, a megmaradt pénzt facsemeték beszerzésére szeretnék fordítani. Hozzátette,
jelenleg mintegy fél áron tudnák beszerezni azokat a csemetéket, amikhez a nyáron jóval drágábban
jutottak volna hozzá.
Székely Antal elnök összegezte, hogy a módosításban 3 cél szerepel, de a megmaradt 380 E Ft-ot
fásításra szeretnék fordítani.
4

Dr. File Beáta jegyző kiemelte, hogy így az egyetlen megmaradt támogatási cél: „Közterületi
facsemeték ültetésének, gondozásának költségeire”.
Miután további hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak a
támogatási szerződés módosításának elfogadásáról.
A bizottság nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal elfogadta a
támogatási szerződés módosítását és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
69/2021. (X. 21.) határozata
a 15-JEGY/38-4/2021. iktatószámú támogatási szerződés módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Támogatja a 15-JEGY/38-4/2021. iktatószámú támogatási szerződés módosítását oly módon, hogy az
I. pont helyébe a következő lép:
„I. A támogatás célja
1. A támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg az alábbi célok megvalósítására használható fel,
melyet a finanszírozó köteles ellenőrizni:
• Közterületi facsemeték ültetésének, gondozásának költségeire
2. Jelen szerződés módosítás az eredeti szerződés többi pontját nem érinti, azok változatlan
tartalommal továbbra is érvényben maradnak. „
Felelős:

Székely Antal elnök

5. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2021. október 28-ai ülése nyílt előterjesztéseinek
megvitatása

Oroszlány Város Óvodái beszámolója a 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről
Oroszlány Város Óvodái 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkaterve
Benyiczki Ágota intézményvezető elmondta, igyekezett mindent beírni a beszámolóba, ami év során
történt. A pandémia miatt korlátozottak voltak a lehetőségek, zárt kapuk mellett dolgoztak. Kevesebb
volt a lehetőség élményt szerezni a gyerekekkel, jóval kevesebb program, továbbképzés volt, de így is
tartalmas a beszámoló. A munkatervet is igyekeztek ennek figyelembevételével tervezni, szinte csak a
kötelező elemeket tették bele. A költségvetési helyzet sem olyan, hogy sok pluszt tudnának beletenni.
Az online továbbképzési lehetőségeket igyekeznek kihasználni. Az önkormányzati támogatás is
kevesebb, az alapítványnak sincs bevétele most, így nem tudják kiegészíteni a bevételi oldalt. A
létszámhelyzetről elmondta, hogy 100%-ban fel vannak töltve. Idén 4-5 kolléga mehet nyugdíjba,
kettő megy biztosan, helyette van olyan kollega, aki főiskolán tanul. A falusi óvoda bevált, a szülők
szeretik, kihasznált az óvoda. Jól tervezték, hogy bezártak egy csoportot a Malomsori Óvodában és
tornaszoba lett belőle, mert nagyon jól kihasználják. Nagyot nőtt az SNI-s gyerekek száma. Viselkedés
és magatartászavaros gyerek is majdnem 50 van, ezért jó ötlet volt gyógypedagógus alkalmazása, nagy
segítség. A korlátok nélküli nevelés általános probléma a családokban, ezért nagyon nehéz az
intézményes nevelés. Nem szobatiszták a gyerekek és mindent megtehetnek. A pedagógusokkal
szemben a sokszorosára nőtt az elvárás, a gyerekekkel kapcsolatban viszont csökkent. A gyerekek
még a főtt ételeket sem ismerik, csak a sült krumplit.
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Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak az
előterjesztésekről.
A bizottság nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal elfogadta az
előterjesztéseket és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
70/2021. (X. 21.) határozata
az „Oroszlány Város Óvodái beszámolója a 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről”
és az „Oroszlány Város Óvodái 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkaterve” című
előterjesztések véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Oroszlány Város Óvodái beszámolója a 2020/2021.
nevelési évben végzett tevékenységéről” és az „Oroszlány Város Óvodái 2021/2022. nevelési évre
vonatkozó munkaterve” című előterjesztéseket.
Felelős:

Székely Antal elnök

Székely Antal elnök a bizottság nyílt ülését 16 óra 3 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.
K.m.f.

Székely Antal
elnök

bizottsági tag
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