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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Humán Bizottság 2021. december 9-ei, nyílt üléséről

Az ülés helye:

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, I. emeleti tárgyalóterem

Jelen voltak:

Székely Antal elnök, Hermann Istvánné, Jugovics Józsefné és Papp
Péter Attila bizottsági tagok

Távol voltak:

Budai Tibor, dr. Mátics István és Vargáné Vojnár Katalin bizottsági
tagok

Meghívottak:

jelenléti ív szerint

Székely Antal elnök köszöntötte a jelenlévőket és a bizottság ülését 15 óra 2 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. Az előterjesztések tárgyalásánál a vendégekre tekintettel
állapítsák meg a sorrendet. 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
88/2021. (XII. 09.) 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. december 9-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés
1. Oroszlány város címerének módosítására irányuló kérelem
2. A Képviselő-testület 2021. december 16-ai ülése nyílt előterjesztéseinek megvitatása
3. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
4. Egyedi szociális kérelmek elbírálása
Felelős:

Székely Antal elnök

1. NAPIRENDI PONT:

Oroszlány város címerének módosítására irányuló kérelem

Gál Domonkos bányamérnök ismertette az önkormányzathoz küldött levelében szereplő kérelmet.
Elmondta, a rendszerváltás óta probléma, hogy olyan címere van a városnak, ami ugyan szép, nemes,
csak hamis, mert a Csák nemzetség címerén alapul, ami egyáltalán nem tükrözi Oroszlány falunak és
Oroszlány városnak a kialakulását.
Benyiczki Ágota óvodavezető 15 óra 4 perckor megérkezett az ülésterembe.
Gál Domonkos bányamérnök javasolta, olyan címere legyen a városnak, amiben benne van
Oroszlány története. A címertervező meg tudja tervezni, de az önkormányzatnak kell megtöltenie
tartalommal. Javasolta, hogy a pajzsforma maradjon, három vízszintes sávval, amiben Oroszlány
története jelenne meg. A tartalom megtöltéséhez célszerű lenne bevonni a faluból azokat, akik értenek
a falu történetéhez, a város részéről azokat, akik szeretnének ebben részt venni és értenek is ahhoz a
szakmához, ami a faluból várost csinált, azaz a bányászathoz. A három osztott rész tehát a
következőképpen alakulna: az alsóban szerepelnének a történeti dolgok, amik a falu kialakulásához
vezettek (Oroszlánkő), a középső részben a falu, a felső részben pedig a bányászat egy egyszerű
bányászkalapács szimbólummal. A színek címertan szempontjából érdekesek, ehhez a művésznek
kellene hozzászólnia. Megjegyezte, korábban is jelezte már egy-két önkormányzati vezetőnek a
címermódosítás szükségességét, most mintegy 300 aláírás is összegyűlt ez ügyben.
Dr. File Beáta jegyző megjegyezte, az aláírásokat nem csatolta az előterjesztéshez, mert személyes
adatokat is tartalmaznak, de nála megtekinthetők.
Székely Antal elnök rávilágított, hogy a jelenlegi nem a Csák család címere, akiknek egyébként több
is volt, de a jelkép, más formában valóban szerepelt a Csákok címerében. Tudomása szerint az első
képviselő-testület, amelyik a jelenlegi címert megalkottatta, a XIX. század közepéről fennmaradt
jegyzői pecsétről vette az oroszlán alakot. Nagy viták voltak, sokféle címerjavaslat volt. Elég nehéz
viták elé néznek, ha ezt a javaslatot elfogadják. Oroszlány története is nagyon érdekes, hiszen
eredetileg magyar falu volt, majd a török hódoltság idején elpusztult, utána telepítették be a
szlovákokat. Minden bányászváros címerében szerepel a bányász jelkép. Támogatja az ötletet, de
nagyon nehéz lesz összeszerkeszteni. Mindent nem lehet belezsúfolni.
Papp Péter bizottsági tag egyetértett, nem egyezik a Csákok oroszlánjával a városi címerben
szereplő, teljesen megfelelő tartotta azt. Hozzátette, a bányász embléma valóban hiányzik, azt már
korábban is hiányolta, de nem támogatja, hogy az egész címert átrajzolják.
Székely Antal elnök javasolta, támogassák a kérelmet és utána elindul a maga útján a hivatal
segítségével, készül egy előterjesztés. A képviselő-testület dönt arról is, hogy egyáltalán változtatnake.
Gál Domonkos bányamérnök kérdése az volt, ki fog foglalkozni a javaslatokkal.
Székely Antal elnök véleménye szerint a televízióban, a helyi újságban, civil szervezeteknél,
pártoknál el lehet kezdeni az ötletek gyűjtését. 2-3 heraldikai szakembert és képzett grafikust kellene
felkérni a megalkotásra, és kiírni erre egy pályázatot.
Dr. File Beáta jegyző javasolta, hogy a bányászok a bányász jelképre adjanak javaslatot.
Gál Domonkos bányamérnök elmondta, van konkrét elképzelésük, miután megnézték a bányász
települések címereit. A formát megtartva három részre oszlana: alul két ülő (nem ágaskodó) oroszlán,
ami az oroszlányi és a trencséni ágat szimbolizálná. Középen a falu által meghatározott szimbólum,
ami lehet a templom, vagy a Luther-rózsa, utalván az evangélikus hagyományokra. A felső rész
lehetne piros alapon arany kalapács. Ez kronologikusan is mutatná a település történetét.
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Székely Antal elnök javasolta, a részletekbe ne menjenek most bele, de támogassa a bizottság a
címermódosítást. A hivatal alkalmazottai elindítják a folyamatot, esetleg a művelődési központ is
segítséget nyújthat. Javasolta pályázat kiírását.
Miután több hozzászólás, más javaslat nem volt, kérte, erről szavazzanak.
A bizottság nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal elfogadta és
meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
89/2021. (XII. 09.) határozata
Oroszlány város címerének módosításáról, pályázat kiírásáról
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 Oroszlány város címerének módosítását, valamint az erre vonatkozó pályázat kiírását.
Felelős:

Székely Antal elnök

Gál Domonkos bányamérnök hozzátette, a 2022. évi bányásznapkor lesz a Bányászati Múzeum új
részének átadása, nagyobb találkozó keretében. Célszerű lenne ezt az alkalmat megragadni arra, hogy
az új címer bemutatása megtörténjen.
Gál Domonkos bányamérnök 15 óra 23 perckor távozott az ülésteremből.

2. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2021.
előterjesztéseinek megvitatása

december

16-ai

ülése

nyílt

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat és a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár
Oroszlány működtetési feladatainak 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
90/2021. (XII. 09.) határozata
„Az Önkormányzati Szociális Szolgálat és a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár
Oroszlány működtetési feladatainak módosítása” 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 „Az Önkormányzati Szociális Szolgálat és a Kölcsey
Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány működtetési feladatainak módosítása” című
előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök
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Védőnői szolgálat elhelyezésére irányuló megállapodás módosítása
Dr. File Beáta jegyző röviden ismertette az előterjesztést.
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
91/2021. (XII. 09.) határozata
a „Védőnői szolgálat elhelyezésére irányuló megállapodás módosítása” 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 „Védőnői szolgálat elhelyezésére irányuló
megállapodás módosítása” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Oroszlány város 2022. évi egészségügyi programja
Székely Antal elnök ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért 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
92/2021. (XII. 09.) határozata
az „Oroszlány város 2022. évi egészségügyi programja” 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 az „Oroszlány város 2022. évi egészségügyi programja”
című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

A helyi adókról szóló 27/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépése
Székely Antal elnök javasolta, ne ez legyen az előterjesztés címe, helyette inkább „a hatálybalépés
idejének törlése” szerepeljen a címben. Erről a bizottság tagjai röviden egyeztettek.
Miután további hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal elfogadta az
előterjesztést és meghozta a következő határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
93/2021. (XII. 09.) határozata
„A helyi adókról szóló 27/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépése” 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 helyi adókról szóló 27/2021. (XI.26.) önkormányzati
rendelet hatályba nem lépése” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Székely Antal elnök ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért 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
94/2021. (XII. 09.) határozata
az „Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása” 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 az „Oroszlány Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet
módosítása” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve
Székely Antal elnök ismertette az előterjesztést.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, a jogszabályok által előírt kötelező elemeket tartalmazza a
munkaterv. Kiemelte, hogy az előterjesztésben két időpont szerepel a közmeghallgatásra, ezek közül ő
a szeptember 22-ét javasolja. Kérte, ezt fogadja el a bizottság.
Miután kérdés, más hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak
az előterjesztésről és a közmeghallgatás időpontjáról.
A bizottság nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal elfogadta és
meghozta a következő határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
95/2021. (XII. 09.) határozata
„Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve” 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 „Oroszlány Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. évi munkaterve” című előterjesztést, a közmeghallgatás időpontjául pedig 2022.
szeptember 22-ét javasolja.
Felelős:

Székely Antal elnök

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Hermann Istvánné bizottsági tag kérdésére, hogy az előző napi díjátadás benne van-e az
előterjesztésben, Dr. File Beáta jegyző nemleges választ adott.
Miután több 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
96/2021. (XII. 09.) határozata
a „Tájékoztató a két ülés között történt 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 között történt fontosabb
eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című
előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

3. NAPIRENDI PONT:

Kérdés, interpelláció

Székely Antal elnök ismertette az Oroszlányi Szabadidő Egyesület Teke Szakosztályának levelét,
melyben a támogatás felhasználásának és a számlák kifizetésének határidejét december 31-re, az
elszámolás benyújtásának határidejét 2022. január 15-ére kérik módosítani.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, a pénzügyi osztály szerint nincs akadálya a módosításnak.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak a
kérelemről.
6

A bizottság nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal elfogadta az
Oroszlányi Szabadidő egyesület Teke Szakosztályának kérelmét és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
97/2021. (XII. 09.) határozata
az Oroszlányi Szabadidő egyesület Teke Szakosztályának kérelméről
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 Oroszlányi Szabadidő egyesület Teke Szakosztályának kérelmét arra vonatkozóan, hogy
a támogatás felhasználásának és a számlák kifizetésének határideje 2021. december 31-re, az
elszámolás benyújtásának határideje 2022. január 15-ére módosuljon.
Felelős:

Székely Antal elnök

Szemző Ildikó osztályvezető jelezte, hogy az Oroszlány Barátainak Körétől ugyanilyen tartalmú
kérelem érkezett.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak a
kérelemről.
A bizottság nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal elfogadta az
Oroszlány Barátainak Körének kérelmét és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
98/2021. (XII. 09.) határozata
az Oroszlány Barátainak Körének kérelméről
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 Oroszlány Barátainak Körének kérelmét arra vonatkozóan, hogy a támogatás
felhasználásának és a számlák kifizetésének határideje 2021. december 31-re, az elszámolás
benyújtásának határideje 2022. január 15-ére módosuljon.
Felelős:

Székely Antal elnök

Papp Péter bizottsági tag a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár liftépítésével
kapcsolatban érdeklődött.
Takács Tímea intézményvezető válaszában elmondta, 15-e a határidő, elvileg tudják tartani. Bent
vannak az ajtók, festés megtörtént, egy ajtót várnak még. A könyvtár átalakítása megtörtént, már csak
takarítani kell.
Miután több hozzászólás nem volt, Székely Antal elnök a bizottság nyílt ülését 15 óra 47 perckor
bezárta és zárt ülést rendelt el.
K.m.f.
Székely Antal
elnök

bizottsági tag
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