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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Humán Bizottság 2022. január 20-ai, rendkívüli, nyílt üléséről

Az ülés helye:

Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tárgyalóterem

Jelen voltak:

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

Távol voltak:

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

Meghívottak:

a mellékelt 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. Javasolta,
hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyalják, a testületi előterjesztések közül pedig csak
a bizottság hatáskörébe tartozókat.
Miután más 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
1/2022. (I. 20.) 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 2022. január 20-ai, rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés
1. A Képviselő-testület 2022. január 27-ei ülése nyílt előterjesztéseinek megvitatása
2. A Humán Bizottság 2022. évi munkatervének elfogadása
3. A Képviselő-testület 2022. január 27-ei ülése nyílt előterjesztéseinek megvitatása
4. A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatása, véleményezése
Zárt ülés:
5. Egyedi szociális kérelmek elbírálása
Felelős:

Székely Antal elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2022. január 27-ei ülése nyílt előterjesztéseinek
megvitatása

Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2022. évi támogatása
Székely Antal elnök jelezte, hogy az OSE képviselői nem tudnak a mai bizottsági ülésen részt venni.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az OSE vezetőivel történt egyeztetés alapján nem zárt ülésen
tárgyalják az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte szavazzanak az előterjesztés támogatásáról.
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
2/2022. (I. 20.) határozata
„Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2022. évi támogatása” 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 javasolta a Képviselő-testületnek „Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2022. évi
támogatása” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány Szervezeti és Működési Szabályzatának
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
3/2022. (I. 20.) határozata
„A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány Szervezeti és Működési
Szabályzatának 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 Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár
Oroszlány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök
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A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány 2022. évi munkaterve
Takács Tímea intézményvezető jelezte, a programok megrendezése a költségvetéstől is függ.
Igyekeznek minden rendezvényt megtartani.
Dr. Mátics István bizottsági tag kérdésére elmondta, a lift átadása szombaton lesz. Mai napon fogja
küldeni a meghívókat erre az eseményre.
További 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
4/2022. (I. 20.) határozata
„A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány 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 „A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár
Oroszlány 2022. évi munkaterve” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelyének és Oroszlány Város Óvodáinak nyári
nyitvatartási rendje
Benyiczki Ágota intézményvezető röviden ismertette az óvodák nyári nyitvatartását.
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
5/2022. (I. 20.) határozata
„Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelyének és Oroszlány Város Óvodáinak
nyári nyitvatartási rendje” 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 Bölcsődei
telephelyének és Oroszlány Város Óvodáinak nyári nyitvatartási rendje” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök
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15 óra 6 perckor Papp Péter bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére, a jelenlévő bizottsági tagok
száma: 5 fő.
Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a szervezeti
egységek szakmai programjának módosítása
Baráth Domonkos intézményvezető jelezte, az előző napirendi pont tartalmazza a bölcsőde
zárvatartását is.
Ezt követően ismertette az SZMSZ módosításával kapcsolatos előterjesztést.
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:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
6/2022. (I. 20.) határozata
„Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a
szervezeti egységek szakmai programjának 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 Szervezeti és
Működési Szabályzatának, valamint a szervezeti egységek szakmai programjának módosítása” című
előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Hermann Istvánné bizottsági tag felvetésére (állítólag nincs televízió szolgáltatás az intézményben)
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, a Hajléktalan Szállóba a DIGI TV bekötötte a
szolgáltatást, viszont az Idősek Átmeneti Otthonába nem. Arra hivatkozott a szolgáltató, hogy abban az
intézményben soha nem szolgáltattak és nem is kívánnak szolgáltatni. A Telekom a másik szolgáltató,
aki szóba jöhet, 11.000 Ft/hó díjért 22 csatornát szolgáltatnának, egyelőre ezt nem kérték.
15 óra 9 perckor Vargáné Vojnár Katalin bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére, a jelenlévő
bizottsági tagok száma: 6 fő.
Ezt követően a jelenlévők a televízió szolgáltatókról egyeztettek.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Mátics István bizottsági tag megjegyezte, hogy komoly járványhelyzet van és erről az
előterjesztésben semmi információ nincs.
Székely Antal elnök elmondta, annyi információ van a járványhelyzetről az előterjesztésben, amennyit
az önkormányzat kap.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztésről.
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A bizottság nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta az
előterjesztést és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
7/2022. (I. 20.) határozata
„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 „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című
előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

A VII-VIII. körzeti háziorvosi rendelők bérletével kapcsolatos döntések
Papp Péter Attila bizottsági tag jelezte, a tulajdonos 2010 óta variál ezekkel az ingatlanokkal.
Székely Antal elnök jelezte, az eredeti szerződéshez tartotta volna magát, amiben megállapodott a
gyógyszerész, illetve az önkormányzat. Ez is egy újabb példa, hogy öszvérmegoldásokat kerülni kell.
Hermann Istvánné bizottsági tag kérdésére - Nem önkormányzati pénzen újították fel? – Székely
Antal elnök elmondta, nem.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta az
előterjesztést és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
8/2022. (I. 20.) határozata
„A VII-VIII. körzeti háziorvosi rendelők bérletével kapcsolatos döntések” 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 VII-VIII. körzeti háziorvosi rendelők bérletével
kapcsolatos döntések” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

2. NAPIRENDI PONT:

A Humán Bizottság 2022. évi munkatervének elfogadása

Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak a bizottság
munkatervéről.
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A bizottság nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta a
munkatervét és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
9/2022. (I. 20.) határozata
a Humán Bizottság 2022. évi munkatervéről
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:
Az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 2022. évi munkatervét.
Felelős:

Székely Antal elnök

3. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2022. január 27-ei ülése nyílt előterjesztéseinek
megvitatása

Javaslat önkormányzati ingatlan Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. részére történő
üzemeltetésbe adására a GINOP-3.1.6-20-2021-00001 azonosító számú, „Digitális élményközpontok
hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című projekt oroszlányi részének
megvalósítása céljából
Székely Antal elnök ismertette az előterjesztést.
Vargáné Vojnár Katalin bizottsági tag tájékoztatásul elmondta, járt egy ilyen műhelyben Szolnokon.
Ennek a műhelynek az egyik célja a pályaválasztás segítése. Hozzátette, hasonló működik a tatabányai
Fellner iskolában.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta az
előterjesztést és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
10/2022. (I. 20.) határozata
a „Javaslat önkormányzati ingatlan Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. részére
történő üzemeltetésbe adására a GINOP-3.1.6-20-2021-00001 azonosító számú, „Digitális
élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című projekt
oroszlányi részének megvalósítása céljából” 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 „Javaslat önkormányzati ingatlan Oroszlányi
Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. részére történő üzemeltetésbe adására a GINOP-3.1.6-20-2021-00001
azonosító számú, „Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi
minőségbiztosítása” című projekt oroszlányi részének megvalósítása céljából” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök
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Vargáné Vojnár Katalin bizottsági tag felvetette, a bizottság kapjon betekintést, amikor megnyílik ez
az intézmény.

4. NAPIRENDI PONT:

A 2022. évi
véleményezése

költségvetési

rendelet-tervezet

megvitatása,

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt, így Székely Antal elnök 15 óra 28 perckor a bizottság
nyílt ülését bezárta és zárt ülést rendelt el.
K.m.f.

Székely Antal
elnök

bizottsági tag
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