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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Humán Bizottság 2022. április 21-ei, munkaterv szerinti, nyílt
üléséről

Az ülés helye:

Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tárgyalóterem

Jelen voltak:

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

Távol voltak:

Jónás Róbert, dr. Mátics István 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 szereplő napirendi pontokat tárgyalják, a testületi előterjesztések közül pedig csak
a bizottság hatáskörébe tartozókat.
dr. Mátics István 15 óra 2 perckor megérkezett az ülésterembe, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 5
fő.
Miután kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök 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
71/2022. (IV. 21.) 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. április 21-ei, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés
1. A Képviselő-testület 2022. április 28-ai nyílt ülése előterjesztéseinek megvitatása
2. A társadalmi és sportcélok megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatások megállapítása
3. A Képviselő-testület 2022. április 28-ai nyílt ülése előterjesztéseinek megvitatása
Zárt ülés:
4. A Képviselő-testület 2022. április 28-ai zárt ülése előterjesztésének megvitatása
5. Tájékoztató az önkormányzati bérlakások 2021. évi üzemeltetési tapasztalatairól. Javaslattétel a
bérlakás rendszer átalakításával összefüggő 2022. évi feladatokra
6. Egyedi szociális kérelmek elbírálása
Felelős:

Székely Antal elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2022. április 28-ai nyílt ülése előterjesztéseinek
megvitatása

Átfogó értékelés az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, idén eddig 4 bántalmazott ügyük van, a
gyámhivatallal együttműködnek.
Papp Péter Attila bizottsági tag tájékoztatta a bizottságot egy e-mailben érkezett megkeresésről,
melyben a hajléktalan szálló egyik dolgozója hívja fel a figyelmet különböző visszásságokra. Kérdése
az volt, ki kapta még meg ezt a levelet.
Szabó Mihály alpolgármester válaszában elmondta, a polgármester és Fideszes képviselők kapták
meg az említett e-mailt, a tartalmát ő se ismeri.
Papp Péter Attila bizottsági tag kérdése az volt az intézményvezetőtől, hogy tud-e erről a
bejelentésről, mi a szándéka vele, hiszen elég súlyos problémák, visszásságok, visszaélések vannak
benne jelezve. Véleménye szerint utána kellene nézni, ki mikor jár munkába.
Baráth Domonkos intézményvezető válaszában elmondta, erről a levélről nem tud, de érkezett egy email április elején, amiben a munkaidővel kapcsolatban voltak kérdések. Azt a bejelentést
megvizsgálta, megszülettek a figyelmeztetések, de további tartalmakról nem tud.
Papp Péter Attila bizottsági tag ígéretet tett a levél továbbítására. Véleménye szerint meg kell
vizsgálni, mert megalapozottság nélkül elég merész lenne így vagdalkozni.
Jónás Róbert 15 óra 7 perckor megérkezett az ülésterembe, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.
Székely Antal elnök visszatért az előterjesztéshez, majd megkérdezte, a szolgáltató ház rendben vane.
Baráth Domonkos intézményvezető igenlő választ adott, majd kiemelte, leginkább a mosási és
fürdési lehetőség érdekli az embereket, illetve a heti egy védőnői szolgálat.
Miután további kérdés, hozzászólás, 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
72/2022. (IV. 21.) határozata
az „Átfogó értékelés az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásról” 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 „Átfogó értékelés az önkormányzat 2021. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök
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Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért 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
73/2022. (IV. 21.) határozata
a „Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 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 javasolta a Képviselő-testületnek a „Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2021.
évi költségvetésének végrehajtásáról” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

2. NAPIRENDI PONT:

A társadalmi és sportcélok megvalósítását szolgáló önkormányzati
támogatások megállapítása

Székely Antal elnök ismertette az előterjesztést.
Jónás Róbert bizottsági tag kérdése az volt, hogy a Dr. Balogh Tibor Oroszlány Egészségügyi
Alapítvány működik e.
Szabó Mihály alpolgármester válaszában elmondta, hosszú ideje működnek, ismertette az
Alapítvány működését, pályázati beadványát.
Jónás Róbert bizottsági tag kérdése az volt, az összegek felosztása mi alapján történik.
Szabó Mihály alpolgármester válaszában elmondta, az elosztás mindig szubjektív. Általában
háromszorosa szokott lenni az igényelt összeg a rendelkezésre álló forráshoz képest. Most például 52
pályázó összesen 22 M Ft összegben adott be kérelmet, de csak 8 M Ft-t lehet odaítélni. Igyekeznek
figyelembe venni az iskolákban működő, gyerekekkel foglalkozók pályázatait, valamint azt, hogy
hány főt foglalkoztat a szervezet és hány főt ér el egy program. Van olyan szervezet, ami kis
taglétszámmal működik, de nagy lakossági kört ér el.
Székely Antal elnök hozzátette, az is fontos milyen önkormányzati feladathoz köthető a
tevékenysége. Ez mind önként vállalt feladat. Már az is csoda, hogy egyáltalán 8 M Ft-t szét lehet
osztani. Hozzátette, az előző évhez képest most nincs probléma az elszámolásokkal
Szabó Mihály alpolgármester megjegyezte, kérték, aki az identitás program támogatásából részesül,
jelölje meg, de csak 1-2 szervezet írta be.
Miután a bizottság az egyeztetést befejezte, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal az előterjesztést
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
74/2022. (IV. 21.) határozata
a „Civil- és sportcélok megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatások megállapítása” című
előterjesztésről
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:
1. Támogatást ítél meg a civil- és sportcélú pályázatokat benyújtók részére, a pályázatokban
meghatározott célokra az előterjesztés 1. és 2. mellékleteiben meghatározott összegekben.
2. Javasolja a Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testületének, hogy az Oroszlányi
Ifjúsági Önkormányzat működésének és programjainak támogathatósága érdekében az
Önkormányzat 2022. évi költségvetésében külön költségvetési sort létesítsen a költségvetés
következő módosításakor.
Felelős:

Székely Antal elnök

3. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2022. április 28-ai nyílt ülése előterjesztéseinek
megvitatása

A Volánbusz Zrt. – Oroszlány városban autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási
tevékenységére vonatkozó – 2021. évi beszámolója
Székely Antal elnök ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért 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
75/2022. (IV. 21.) határozata
„A Volánbusz Zrt. – Oroszlány városban autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó – 2021. évi beszámolója” 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 Volánbusz Zrt. – Oroszlány városban autóbusszal
végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó – 2021. évi beszámolója”
című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

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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