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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Humán Bizottság 2021. november 11-ei, rendkívüli, nyílt üléséről

Az ülés helye:

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, I. emeleti tárgyalóterem

Jelen voltak:

Székely Antal elnök, Hermann Istvánné, Jugovics Józsefné és
dr. Mátics István bizottsági tagok

Távol voltak:

Budai Tibor, Papp Péter Attila és Vargáné Vojnár Katalin bizottsági
tagok

Meghívottak:

jelenléti ív szerint

Székely Antal elnök köszöntötte a jelenlévőket és a bizottság ülését 15 óra 8 perckor megnyitotta.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 4 fő jelen volt.
Javasolta, hogy a Képviselő-testület előterjesztései közül azokat az előterjesztéseket tárgyalják,
amelyek közvetlenül érintik a bizottságot. Jelezte, zárt ülés keretében az egyedi szociális kérelmeket
fogják elbírálni.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak a napirendről.
A bizottság nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal elfogadta a
napirendet és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
80/2021. (XI. 11.) 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. november 11-ei, rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés
1. A Képviselő-testület 2021. november 18-ai ülése nyílt előterjesztéseinek megvitatása
2. Az Inter-Ambulance Zrt. 2020. évi szakmai beszámolója
Zárt ülés:
3. Egyedi szociális kérelmek elbírálása
Felelős:

Székely Antal elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2021.
előterjesztéseinek megvitatása

november

18-ai

ülése

nyílt

A 2022. évi belső ellenőrzési terv
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal elfogadta az
előterjesztést és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
81/2021. (XI. 11.) határozata
„A 2022. évi belső ellenőrzési terv” 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 2022. évi belső ellenőrzési terv ” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Hermann Istvánné bizottsági tag az átköltöztetésről érdeklődött.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, az előterjesztést módosították a Városfejlesztési
Környezetvédelmi Bizottság ülésén elhangzott kérés alapján, a kisállat-tartás feltételeit beírták.

és

Hermann Istvánné bizottsági tag a harci kutyák tartásának megtiltását vetette fel, erről a bizottsági
tagok egyeztettek.
Dr. Mátics István bizottsági tag felhívta a figyelmet az előterjesztésben szereplő járványtani utalásra.
Hangsúlyozta, semmilyen tanított gyakorlatnak nem felel meg, amit a környezetében tapasztal.
Véleménye szerint mintegy 1100 lélegeztető géphez elegendő személyzet van az országban. Egy
képzett, speciális tudású személyzet kettő lélegeztetőgépet tud figyelni, most négyet várnak el tőle.
Akinek 4-re kell figyelni, annál nyilván több beteg fog meghalni, mintha csak kettőt figyelne.
A 2021. évi költségvetés - 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet - módosítása
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal elfogadta az
előterjesztést és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
82/2021. (XI. 11.) határozata
„A 2021. évi költségvetés - 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet - módosítása” című
előterjesztés véleményezéséről
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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 2021. évi költségvetés - 5/2021. (II.12.)
önkormányzati rendelet - módosítása” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

2. NAPIRENDI PONT:

Az Inter-Ambulance Zrt. 2020. évi szakmai beszámolója

Dr. Mátics István bizottsági tag véleménye szerint meg kell becsülni, némi biztonságot nyújt az
ügyeleti ellátás.
Ezután a bizottság tagjai a háziorvosi ellátásról és a gyógyszertári ügyelet változásáról is egyeztettek.
Miután több hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak a
beszámolóról.
A bizottság nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal elfogadta a
beszámolót és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
83/2021. (XI. 11.) határozata
az Inter-Ambulance Zrt. 2020. évi szakmai beszámolójáról
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:
Elfogadja az Inter-Ambulance Zrt. 2020. évi szakmai beszámolóját.
Felelős:

Székely Antal elnök

Dr. File Beáta jegyző elmondta, a Magyar Posta területi vezetőjétől azt a tájékoztatást kapta, hogy
nem járnak testületi ülésre, nem is engedélyezik azt. A vezető kérése az volt, hogy írják össze a
kérdéseket, amire írásban fognak válaszolni.
Baráth Domonkos intézményvezető a foglalkozás egészségügyi ellátással kapcsolatban érdeklődött.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, Dr. Török Endre elvállalta a feladat ellátását.
Miután több hozzászólás nem volt, Székely Antal elnök a bizottság nyílt ülését 15 óra 56 perckor
bezárta és zárt ülést rendelt el.
K.m.f.

Székely Antal
elnök

bizottsági tag
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