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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Humán Bizottság 2022. május 19-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 (Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a
hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, Beszámoló a Benedek
Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2021. évi működéséről, OIH Zrt. és az Önkormányzat között
kötendő bérlakás hasznosítási szerződés, Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre).
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
85/2022. (V. 19.) 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. május 19-ei, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés
1. A Képviselő-testület 2022. május 26-ai nyílt ülése előterjesztéseinek megvitatása
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről,
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2021. évi működéséről
OIH Zrt. és az Önkormányzat között kötendő bérlakás hasznosítási szerződés
- Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre
2. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
3. A Képviselő-testület 2022. május 26-ai zárt ülése előterjesztéseinek megvitatása
4. Egyedi szociális kérelmek elbírálása
Felelős:

Székely Antal elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2022. május 26-ai nyílt ülése előterjesztéseinek
megvitatása

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Jugovics Józsefné bizottsági tag kérdésére – Érkezett-e létszám, igény a napközis táborra? - Székely
Antal elnök elmondta, nem tudja. Tárgyaltak arról, hogy meg kellene fontolni a nyári napközis tábort,
mert egyrészt nem kötelező, másrészt állami támogatást nem kapnak hozzá. Az étkezést biztosítani
kell, viszont a csoportok felügyeletét, illetve a programokat megbízás keretében meg kellene
szervezni, a pedagógusok körében nincs jelentkezés erre a feladatra. Nem tudják, hogy valóban
mekkora az igény a napközis táborra. Tavaly is viszonylag kis csoport volt. A javaslat az, hogy július
1-jétől július 31-ig szervezzék meg ezt a tábort.
Miután további kérdés, 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:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
86/2022. (V. 19.) 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 javasolta 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

Beszámoló a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2021. évi működéséről
Hermann Istvánné bizottsági tag gratulált a testnevelő tanárnak ahhoz, amilyen teljesítményt kihoz a
versenyeken a gyerekekből.
Miután további 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:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
87/2022. (V. 19.) határozata
a „Beszámoló a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2021. évi működéséről” 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 a Benedek Iskola Gyermekeiért
Közalapítvány 2021. évi működéséről” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

OIH Zrt. és az Önkormányzat között kötendő bérlakás hasznosítási szerződés
Székely Antal elnök tájékoztatásul elmondta, elkészült egy szerződéstervezet a bérlakások
hasznosítására vonatkozóan. Kiemelte, hogy az oroszlányi lakbérek összehasonlítva más városok
lakbérével, olcsóbbak. Nem nagyon van olyan település, ahol az önkormányzati bérlakások az
önkormányzati költségvetésnek ne okoznának gondot, ahol nem kell kiegészíteni. Az idei évet nem
látják, hogy így marad-e, mert az intézményeknél komoly problémák lesznek az energiaköltségekkel.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, így 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
88/2022. (V. 19.) határozata
az „OIH Zrt. és az Önkormányzat között kötendő bérlakás hasznosítási szerződés” 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 „OIH Zrt. és az Önkormányzat között kötendő
bérlakás hasznosítási szerződés” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

15 óra 7 perkor Papp Péter Attila bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére, a jelenlévő bizottsági
tagok száma: 6 fő.
Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre
Székely Antal elnök kiemelte, június 15-e, szerda a javaslatok leadásának határideje.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés támogatásáról.
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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
89/2022. (V. 19.) határozata
a „Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre” 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 „Felhívás városi kitüntetésekre irányuló
javaslattételre” című előterjesztést.
Felelős:

2.

Székely Antal elnök

NAPIRENDI PONT:

Kérdés, interpelláció

Dr. Mátics István bizottsági tag megjegyezte, hogy a „Pályázat benyújtás a TOP-Plusz- 3.1.2-21
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) pályázati felhívásra” című előterjesztésben szerepel a romalány program. Jelezte, a pályázat céljával nincs semmi gondja. A roma-lány megjelöléssel van
problémája. Talán, aki kitalálta, az el tudná mondani, hogy miért ennek nevezi.
Adorján Anett pályázati referens kérdése az volt, hogy ezt az előterjesztést tárgyalja-e a bizottság.
Székely Antal elnök jelezte, nem véletlenül hagyta ki a bizottság által tárgyalandó előterjesztések
közül. Mivel a képviselő-testület sokkal inkább politikai testület, majd ott fejti ki véleményét.
15 óra 11 perckor Vargáné Vojnár Katalin bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére, a jelenlévő
bizottsági tagok száma: 7 fő.
Székely Antal elnök a kiválasztáshoz szükséges nyilatkozattal kapcsolatban személyes példát említett.
Felvetette továbbá, hogy úgy küzdenek a szegregáció ellen, hogy szegregálnak. A kiírással is komoly
problémái vannak.
További kérdés, hozzászólás nem volt, 15 óra 13 perckor a bizottság nyílt ülését bezárta és zárt ülést
rendelt el.

K.m.f.

Székely Antal
elnök

bizottsági tag
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