Oroszlány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Humán Bizottság 2022. március 24-ei, munkaterv szerinti, nyílt
üléséről

Az ülés helye:

Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tárgyalóterem

Jelen voltak:

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

Távol voltak:

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 5 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, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta a
napirendet és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
50/2022. (III. 24.) 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. március 24-ei, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés
1. A Képviselő-testület 2022. március 31-ei ülése előterjesztéseinek megvitatása
2. Intézményátszervezés véleményezése
3. Pályázat kiírása társadalmi és sportcélok megvalósítására
4. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
5. Egyedi szociális kérelmek elbírálása
Felelős:

Székely Antal elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2022.
előterjesztéseinek megvitatása

március

31-ei

ülése

nyílt

Döntés Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról és a 2022/2023. évi óvodai
körzethatárokról
Benyiczki Ágota óvodavezető jelezte, az óvodai beiratkozás az előterjesztésben leírtak szerint fog az
idén lezajlani. Módosítás történt a körzethatárokban: a Borbálai Óvoda körzetében kevés lett volna a
gyerek, ezért Borbála újabb részét is visszacsatolták a Borbálai Óvoda körzetéhez. Hozzátette, tavaly
is figyelembe vették a szülői igényeket és minden igénynek igyekeznek eleget tenni. Tavaly sem volt
fellebbezés.
Székely Antal elnök kérdése az volt, hogy van-e információ arról, hogy a menekültek közül hányan
és hogyan szeretnék igénybe venni az óvodai szolgáltatásokat?
Benyiczki Ágota óvodavezető elmondta, az Oktatási Hivatal jelzése alapján kötelesek ellátni ezt a
feladatot, de senki nem jelentkezett náluk még. Van a feladat ellátására lehetőség és van férőhelyük is.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak az
előterjesztés támogatásáról.
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
51/2022. (III. 24.) határozata
a „Döntés Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról és a 2022/2023. évi
óvodai körzethatárokról” 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 „Döntés Oroszlány Város Óvodáiba történő
beiratkozási időpontokról és a 2022/2023. évi óvodai körzethatárokról” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2021. évi beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatásokról, azok eredményességéről
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, frissítve lett az előző évi beszámoló, mely
tartalmazza a covid-időszak alatti munkavégzésre vonatkozó információkat. Tavaly megtörtént az
intézmény kormányhivatali ellenőrzése, az is szerepel a beszámolóban.
Székely Antal elnök megjegyezte, a statisztikák érdekesek, nagyon szomorú észrevételek is vannak
benne. A szolgálat beszámolójából látszik, hogy ahhoz képest, hogy mekkora létszámmal és milyen
körülmények között dolgoznak, kiváló munkát végeznek a munkatársak.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés támogatásáról.
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
52/2022. (III. 24.) határozata
„Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2021. évi beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatásokról, azok eredményességéről” 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 2021. évi
beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról, azok eredményességéről” című
előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

15 óra 6 perckor Vargáné Vojnár Katalin bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére, a jelenlévő
bizottsági tagok száma: 6 fő.
Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolója a 2021. évi támogatás
felhasználásáról
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak az
előterjesztés támogatásáról.
A bizottság nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal és 2
tartózkodással elfogadta az előterjesztést és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
53/2022. (III. 24.) határozata
„Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolója a 2021. évi támogatás
felhasználásáról” 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. pénzügyi és
szakmai beszámolója a 2021. évi támogatás felhasználásáról” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Beszámoló az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak az
előterjesztés támogatásáról.
A bizottság nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta az
előterjesztést és meghozta a következő határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
54/2022. (III. 24.) határozata
a „Beszámoló az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról” 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 „Beszámoló az Oroszlányi Közös Önkormányzati
Hivatal 2021. évi munkájáról” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak az
előterjesztés támogatásáról.
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
55/2022. (III. 24.) 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

2. NAPIRENDI PONT:

Intézményátszervezés véleményezése

Székely Antal elnök jelezte, nem fogja megszavazni az előterjesztést, mert ez nem
intézményátszervezés. Intézményátszervezés címén megváltoztatják az intézmények alapításának
történetét, mert ezeket az intézményeket annak idején a városi tanács, az önkormányzat alapította. A
megváltoztatott alapító okiratokban nem ez van. Egy lényeges dolog, ami valóban átszervezés, hogy a
kollégiumot visszaadja a tankerület az önkormányzat hasznosításába. Tehát megszűnik a kollégiumi
ellátás abban az épületben azzal az indokkal, hogy nem volt elegendő jelentkező.
A bizottsági tagok kérdésére Péter Dániel, az Önkormányzati Szociális Szolgálat munkatársa
elmondta, minden nevelési év kezdetén október 1-ig 18 gyermek kell egy csoport indításához.
Amennyiben ez a létszám nincs meg, akkor kollégiumi csoport nem indítható. Utolsó információi
alapján ebben a nevelési évben 12 gyermek gyűlt össze, emiatt a tankerület úgy döntött, hogy az
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ellátást szünetelteti. A jelentkező 12 gyermek közül 3-4 középiskolás gyermek volt, akik a tatabányai
kollégiumban kerültek elhelyezésre.
Dr. Mátics István bizottsági tag felvetésére – a Hunyadi Iskola miért nem szerepel az átszervezésben
– Szemző Ildikó osztályvezető elmondta, a József Iskola hasznos alapterületnövekedése szerepel az
átszervezésben, a Hunyadi Iskola alapító okiratának módosítására nincs most szükség.
Vargáné Vojnár Katalin bizottsági tag hozzátette, ha az alapító okiratok módosulnak is, az összes
addigi alapító okirat megmarad.
További kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak
az intézményátszervezésről.
A bizottság nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 1 igen és 5 nem szavazattal az
intézményátszervezést nem fogadta le és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
56/2022. (III. 24.) határozata
intézményátszervezés 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:
Nem támogatja a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola és Kollégium, továbbá az Oroszlányi József Attila Általános Iskola előterjesztés
szerinti átszervezését.
Felelős:

Székely Antal elnök

Székely Antal elnök sajnálatát fejezte ki, hogy a Tankerület részéről senki nem vett részt a bizottság
ülésén. Megkérdezte volna, hogy miért nincs még mindig fűtés az Eötvös Loránd iskolában és a József
Attila Iskolában miért nem lehet a tavaly átadott épületrészt a mai napig használni.

3. NAPIRENDI PONT:

Pályázat kiírása társadalmi és sportcélok megvalósítására

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 és
meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
57/2022. (III. 24.) határozata
a 2022. évi civil és sportcélú pályázati felhívásokról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete 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:
1. Az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2022. évi civil pályázati
felhívást.
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2.
3.

Az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2022. évi sportcélú
pályázati felhívást.
Az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2022. évi civil és sportcélú
pályázati felhívások regisztrációs és pályázati adatlapját.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

4. NAPIRENDI PONT:

2022. március 25.
Dr. File Beáta jegyző

Kérdés, interpelláció

Kérdés, hozzászólás nem volt, így Székely Antal elnök 15 óra 21 perckor a bizottság nyílt ülését
bezárta és zárt ülést rendelt el.

K.m.f.

Székely Antal
elnök

bizottsági tag
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