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Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tárgyalóterem

Jelen voltak:

Székely Antal elnök, dr. Mátics István, Hermann Istvánné
és Papp Péter Attila bizottsági tagok

Távol voltak:

Budai Tibor, Jugovics Józsefné és Vargáné Vojnár Katalin bizottsági
tagok

Meghívottak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Székely Antal elnök köszöntötte a jelenlévőket és a bizottság ülését 15 óra 4 perckor megnyitotta.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 4 fő jelen volt. Javasolta,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják, a testületi előterjesztések közül pedig csak
a bizottság hatáskörébe tartozókat.
Miután kérdés, hozzászólás és 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
22/2022. (II. 17.) 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. február 17-ei, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. A Képviselő-testület 2022. február 24-ei ülése előterjesztéseinek megvitatása
2. Javaslat Brunszvik Teréz-díjra történő felterjesztésre
3. A Meseliget Óvodásokért Alapítvány nevében „Oroszlányi” kifejezés használatának engedélyezése
4. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
5. Egyedi szociális kérelmek elbírálása
Felelős:

Székely Antal elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2022. február 24-ei ülése nyílt előterjesztéseinek
megvitatása

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány beszámolója a 2021. évi tevékenységéről
Takács Tímea intézményvezető elmondta, a tavalyi programokat, az elvégzett munkákat mutatta be a
beszámolóban. Sok esemény zajlott az intézményben attól függetlenül, hogy a pandémia közbeszólt és
a rendezvényeket nem mindig tudták úgy megtartani, ahogy szerették volna. Viszont felújítások voltak,
illetve könyvtárátalakítás, ami nagyban befolyásolta, illetve lekötötte a kollégák munkáját.
Összefoglalót is tett a beszámolóba, illetve egy-két programot részletezett, és statisztikát is csatolt mellé.
Két programra hívta meg a jelenlévőket: Február 23-án 16 órakor adják át az átalakított és felújított
könyvtárat, a lift már működik. Holnap 17 órától lesz egy japán papírsárkány és japán pörgettyű kiállítás,
aminek érdekessége, hogy eredeti darabok kerülnek bemutatásra. A japanológus hölgy bokodi, és az
Oroszlányi Hamvas Béla Gimnáziumban tanult.
Székely Antal elnök megjegyezte, hogy a művelődési központnak jót is tett a pandémia abból a
szempontból, hogy sok mindent kitaláltak és sok olyan új tevékenységet végeztek, amikről még ők sem
gondolták, hogy megszülethet. Szinte észre sem lehetett venni a ház működésében, hogy pandémia,
vagy szünet van, végig tudott működni a ház.
További 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
23/2022. (II. 17.) határozata
„A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány beszámolója a 2021. évi
tevékenységéről” 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 „A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár
Oroszlány beszámolója a 2021. évi tevékenységéről” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. támogatási szerződése
Székely Antal elnök röviden ismertette 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:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
24/2022. (II. 17.) határozata
„Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. támogatási szerződése” 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. támogatási
szerződése” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

A 2021. évi költségvetés - 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet - módosítása
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök 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
25/2022. (II. 17.) határozata
„A 2021. évi költségvetés - 5/2021. (II.12.) 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 javasolta a Képviselő-testületnek „A 2021. évi költségvetés - 5/2021. (II.12.)
önkormányzati rendelet - módosítása” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Döntés az Önkormányzati Szociális Szolgálat Kollektív Szerződéséről
Székely Antal elnök jelezte, hogy az előterjesztés még nem érkezett meg, ezért nem tudnak róla
szavazni.
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, hogy az időseket ellátó telephelyen, a nappali klubban
dolgozó két szociális segítő, illetve a hajléktalan ellátásban a nappali melegedőn dolgozó két szociális
segítő megkapná a 120%-os munkahelyi pótlékot. Nekik ugyanis a vonatkozó kormányrendelet alapján
nem jár. Ez 1.152.000 Ft-ot jelent évente.
Tartalmazza továbbá az előterjesztés, hogy a szociális munka napján, novemberben lehetőség van a 1020-30-40 éve az intézményben dolgozókat pénzjutalomban részesíteni. Eddig az alapilletmény volt a
viszonyítási alap, most az előző évi jövedelem 12-ed része lesz.
Hozzátette, hogy 88 munkatársa írta alá azt, hogy egyetértenek a kollektív szerződéssel.
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Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választása
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök 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
26/2022. (II. 17.) határozata
a „Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választása” 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 a „Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok
választása” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

2. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Brunszvik Teréz-díjra történő felterjesztésre

Benyiczki Ágota intézményvezető elmondta, az óvodavezető-helyettes, Kukucska Ferencné az idei
évben nyugdíjba megy. Ő már az előző óvodavezető mellett is helyettesként dolgozott, ezért a hosszú
szakmai múltja miatt javasolja a Brunszvik Teréz-díjra felterjeszteni. Ez egy állami kitüntetés, amit
évente 25-en kapnak meg. Kérte, hogy a bizottság terjessze fel Kukucska Ferencnét a Brunszvik Terézdíjra. Nemcsak az itteni tevékenysége mérvadó, hanem mesterpedagógus, szaktanácsadó, az egész
környék ismeri, előadásokat is tart, segíti a környező települések óvodavezetőit, óvónőit is.
Székely Antal elnök javasolta, Kukucska Ferencné részletes életútját, adatait mellékeljék a
jegyzőkönyvhöz. Kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a felterjesztésről.
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
27/2022. (II. 17.) határozata
Brunszvik Teréz-díjra történő felterjesztésről
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 Kukucska Ferencné, Oroszlány Város Óvodái általános óvodavezető-helyettesének
Brunszvik Teréz-díjra történő felterjesztését.
Felelős:

Székely Antal elnök
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3. NAPIRENDI PONT:

A Meseliget Óvodásokért Alapítvány nevében „Oroszlányi” kifejezés
használatának engedélyezése

Benyiczki Ágota intézményvezető elmondta, egy alapítványt szeretnének létrehozni, mivel az
országban sok Meseliget Óvoda van, ezért kérik az „Oroszlányi” kifejezés használatához az engedélyt.
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 és
meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
28/2022. (II. 17.) határozata
névhasználati kérelemről
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, hogy a Meseliget Óvoda Alapítvány nevében az „Oroszlányi” elnevezés feltüntetésre
kerüljön.
Felelős:

Székely Antal elnök

4. NAPIRENDI PONT:

Kérdés, interpelláció

Tóth Gábor intézményvezető segítséget kért a bizottságtól. Tudja, hogy nehéz volt az idei
költségvetést megtervezni. Azt is tudja, hogy az iskolák nem az önkormányzat fennhatóság alá
tartoznak, ennek ellenére erejükhöz mérten támogatták az oroszlányi iskolákat.
Nincs pedagógus, borzasztó nagy a hiány, mert idén augusztusan 20 főt kellett felvenni ahhoz, hogy
működni tudjanak. Nyilván nem mindenki teljes állású és nem mindenki pedagógus végzettséggel
rendelkező. Januárban kiesett 3 fő, akik nem voltak oltva, és nem is kívántak oltakozni. 1 kollega nyugdíj
előtti felmentési idejét tölti. Őket pótolni kellett. További 2 tanító néni van, aki kapott minisztériumi
engedélyt az oltatlansága kapcsán, viszont ezek április 4-én, illetve 30-án lejárnak. Újabb emberek
kellenének. Nem tud a környékről több pedagógust összeszedni, a nyugdíjasokat végigtelefonálta.
Távolról érkezőkre van esély, akik hirdetésre jelentkeznek. Náluk a lakhatási dologban kellene segítség.
Tudja, hogy jogilag nem egyszerű, mert az önkormányzat az iskolai alkalmazottakkal nem egyszerűen
tud szerződést kötni. Sokat segítene egy lakhatási támogatás, ami forintálisan vehető igénybe. Nem
korlátlan ideig gondolja ezt a támogatást, hanem például a következő tanév végéig szóló időszakra.
Nagyon nehéz mindkét iskolában. A József iskolában több mint 10 nyugdíjast foglalkoztatnak.
Toborozni is nagyon nehéz.
Székely Antal elnök kijelentésére – A mostani tanévet még végig lehet-e vinni ezzel a létszámmal. –
Tóth Gábor intézményvezető elmondta, április 30-án ez már nem lesz igaz.
Székely Antal elnök kérdése az volt, hogy a következő tanévtől nagyjából hány főnek lenne szüksége
valamilyen megoldásra? Konkrét előterjesztéssel tudnak dolgozni. A képviselő-testület mindig arra költi
a pénzt, amire éppen a legnagyobb szükség van. Szeptemberre tudnak létrehozni valamilyen szolgálati
lakást, illetve akkorra tudják kidolgozni az anyagi segítség feltételeit.
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Tóth Gábor intézményvezető jelezte, összesen minimum 10 főt kellene felvennie. Tavaly összesen 3
pályázó volt, a többi személyes, vagy telefonos megkeresés útján. A 10 főnél hányan fognak jelentkezni,
nem tudja, de környékbelit nem lát. Még egy lehetősége van, a gimnázium igazgatóját megkeresi, hogy
az elmúlt 5-6 évben oroszlányi gimnáziumban végzettek és tanárképzőbe felvételizettek közül, kit lehet
keresni. Szinte biztos, hogy távolról jövőkben lehet gondolkodni. Véleménye szerint, ha havonta 50.000
Ft/hó lakhatási támogatást adna az önkormányzat, az sokat segítene a toborzásban. Mivel ezeket az
embereket nem ismerik, most nem kellene szolgálati lakásokkal próbálkozni. Tisztában van azzal, hogy
más ágazatban is ugyanúgy problémák vannak, de szükségük van segítségre.
Székely Antal elnök véleménye szerint a saját jól felfogott érdekében a városnak ezzel foglalkozni kell,
és a legsürgetőbb problémákat meg kell oldania. Gyors megoldást májusig nem tud ígérni, szeptembertől
tud talán az önkormányzat segítséget adni. A kollégiumot vissza fogja adni a jelenlegi használó, átmeneti
időre ott megpróbálhatnak férőhelyet kialakítani.
Tóth Gábor intézményvezető véleménye szerint a kollégiumi elhelyezés nem igazán ideális. Nyilván
egy átmeneti lehetőség, de nem jelent plusz vonzási lehetőséget.
Székely Antal elnök felvetette, egy lakásban 3-4 egyedülálló pedagógust el lehetne helyezni. A legjobb
megoldás a lakhatáshoz történő hozzájárulás.
Benyiczki Ágota intézményvezető véleménye szerint azért lenne fontos ebben valamilyen elvi
állásfoglalás, amely alapján az iskolák meg tudják hirdetni ezeket az állásokat, így egy kicsit vonzóbbá
válnak az oroszlányi iskolák. Ebben kellene döntés, ha azt akarják, hogy jöjjenek a pedagógusok.
Tényleg nagy a tanárhiány.
Péter Dániel, az Önkormányzati Szociális Szolgálat munkatársa hozzátette, náluk is hiány van
családsegítőkből. Tata és Tatabánya ugyanígy elszipkázza a kollegákat, ahol plusz forrást, illetve
szolgálati lakást biztosítanak.
Dr. Mátics István bizottsági tag az egyensúly kedvéért jelezte, az egészségügyben is jelentős
problémák vannak.
Székely Antal elnök kérte, hogy az általános iskoláktól, óvodáktól jöjjön összegzés, hogy miben kell
gondolkodni. Ez az április testületi ülésre bemehet.
Dr. Mátics István bizottsági tag felvetette, lakbértámogatást adtak korábban.
Papp Péter bizottsági tag javasolta, hogy a bizottság támogassa a lakhatási rendelet módosítását, illetve
a költségvetés módosítását a bejövő igények alapján és áprilisban legyen előterjesztés.
Székely Antal elnök kérte, szavazzanak Papp Péter javaslatáról.
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
29/2022. (II. 17.) határozata
az oroszlányi oktatási intézményben munkát vállaló pedagógusok részére nyújtható szociális
lakhatási támogatásról
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:
Felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy milyen szociális lakhatási támogatás nyújtható
az oroszlányi oktatási intézményekben munkát vállaló pedagógusok részére.
Felelős:

Székely Antal elnök

További kérdés, hozzászólás nem volt, így Székely Antal elnök 15 óra 43 perckor a bizottság nyílt
ülését bezárta és zárt ülést rendelt el.
K.m.f.

Székely Antal
elnök

bizottsági tag
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