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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Humán Bizottság 2022. június 23-ai, 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, A 2022. évi költségvetés - 3/2022.
(II.15.) önkormányzati rendelet – módosítása, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása, A
2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, Pályázati felhívás
kiírása az Oroszlány, Petőfi udvar 5. I/8. alatti önkormányzati lakás bérbevételére, Az Önkormányzati
Szociális Szolgálat Bölcsődei telephely szakmai programjának módosítása).
Szabó Mihály alpolgármester 15 óra 1 perckor megérkezett a bizottság ülésére.
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
99/2022. (VI. 23.) határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 4. §-a által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A 2022. június 23-ai, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés
1. A Képviselő-testület 2022. június 30-ai nyílt ülése előterjesztéseinek megvitatása
- Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- A 2022. évi költségvetés - 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet - módosítása
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól

szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Pályázati felhívás kiírása az Oroszlány, Petőfi udvar 5. I/8. alatti önkormányzati lakás
bérbevételére
- Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephely szakmai programjának
módosítása
2. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
3. A Képviselő-testület 2022. június 30-ai zárt ülése előterjesztéseinek megvitatása
4. Egyedi szociális kérelmek elbírálása
-

Felelős:

Székely Antal elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2022. június 30-ai nyílt ülése előterjesztéseinek
megvitatása

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Miután 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
100/2022. (VI. 23.) 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 katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 4. §-a által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja 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

A 2022. évi költségvetés - 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet – módosítása
Miután 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:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
101/2022. (VI. 23.) határozata
„A 2022. évi költségvetés - 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet – módosítása” című
előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 4. §-a által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 2022. évi költségvetés - 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelet – módosítása” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019.
(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, a rendelet 5. számú melléklete a nyersanyag-norma
emelését tartalmazza, amit a közétkeztetési csoport javasolt. Az emelés mértéke 37%, így bruttó 700 Ft
lesz egy adag étel, amennyiben valaki a Szociális Szolgálatnál személyesen veszi át az ételt. Ez az összeg
jóval alacsonyabb, mint bárhol. A nappali klub díjemelése jelképes, 40 Ft, 20%, ez sokkal kevesebb,
mint a szolgáltatás önköltsége. Az idősek gondozóháza esetében a díjemelés szintén csak az étkeztetés
díjának a növelését tartalmazza. Ez tovább nem emelhető, mert akkor a díj magasabb lenne, mint a
szolgáltatási önköltség. Az önkormányzati hozzájárulás szükségességét az indokolja, hogy az
ellátottaktól csak a jövedelmük 60%-át kérhetik, a többi a Szociális Szolgálat költsége. A CSÁO-ban a
mostani javasolt díj a maximum díj. A házi segítségnyújtás díja 800 Ft lenne 650 Ft helyett, ez így kb.
a harmada lesz az ellátás önköltségének. Új elemként szerepel a bölcsődei gondozási díj. 1750 Ft-ot
javasoltak, az egy ellátottra jutó bruttó önköltségnek a felét.
Papp Péter Attila bizottsági tag 15 óra 4 perckor megérkezett az ülésre, a jelen lévő bizottsági tagok
száma: 6 fő.
Szabó Mihály alpolgármester véleménye szerint elég sok nyitott kérdés van a bölcsődei gondozási díj
bevezetésével kapcsolatban. A költségvetés helyzete indokolja, hogy valamilyen szintű gondozási díjat
bevezessenek. Nem biztos, hogy egyből 35 E Ft-os költséget kellene a családok nyakába varrni.
Felvetette, lehetőségként felmerül, hogy inkább az étkezésre szedjenek díjat, mint a gondozásra.
Megismételte, sok a nyitott kérdés, ezek megtárgyalására még kellene hagyni időt.
Jónás Róbert bizottsági tag kérdésére – hogy jön ki a 35 E Ft? - Baráth Domonkos intézményvezető
elmondta, a 3522 Ft az egy ellátottra jutó bruttó önköltsége a szolgáltatásnak. Ennek a fele az 1750 Ft.
Szabó Mihály alpolgármester elmondta, ennyit fizet az önkormányzat egy gyerek után jelenleg.
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, 202 M Ft az éves költsége a gyermekek bölcsődében
történő ellátásának és ebből 64.650 E Ft-ot az önkormányzati hozzájárulás mértéke.
Dr. Mátics István bizottsági tag kérdése az volt, történt-e előzetes tájékozódás a díjjal kapcsolatban?
Ha elfogadják azt, hogy 3500 Ft körül van a napi költség, annak a fele 1700 Ft. Ez a 0 Ft-hoz képest
lényegesen magasabb. Korábban is volt már szó arról, hogy efféle díjat vezessenek be, de eddig mindig
el lett vetve. Kiindulhatnak abból, hogy a bölcsődei ellátás nem kötelező és nagy valószínűséggel
mindkét szülő dolgozik. Elviekben nem ellenzi egy ilyen díj bevezetését, de valamiféle fokozatosságot
kellene tartani a 0 Ft és a 3552 Ft között.
3

Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, 3 gyereknél jogszabály alapján ingyen van az ellátás.
Jogszabály alapján is van 100%-os kedvezmény, továbbá az önkormányzati rendeletben van egy olyan
korlát, hogy legfeljebb a családban egy főre eső jövedelem 25%-a kérhető. Ez a 35 E Ft-tal számolva
140 E Ft/hó egy főre eső jövedelmet jelent, tehát akinek ez alatt van a jövedelme, annak nem kell
megfizetni, csak a 25%-át.
Székely Antal elnök kifejtette, a mai politikai helyzetben amikor adórendeletet fogadnak el,
mindenkinek egyformára hozzák, 15%-os jövedelemadót fizet mindenki. Ezzel nem ért egyet. A kereseti
igazolások nem érnek semmit, sokat lehet trükközni. Amennyiben így rögzítik a díjat, sokan ki fognak
esni az ellátásból, vagy más családon belüli dolog történik, ami mindenképpen hátrányos a kisgyerekre.
Meg kell gondolni, hogy ha azt szeretnék, hogy a fiataloknak nagyobb kedvük legyen családot alapítani
és több gyermeke szülessen, akkor ahhoz a társadalomnak segítséget kell nyújtania.
Az önkormányzat jelenleg olyan gazdasági helyzetben van, amilyenben van, és meg kell nézni azokat a
lehetőségeket, amivel a költségvetés, az intézmény helyzetén segíteni lehet. Ha azt mondják, ne legyen
ingyen ez a szolgáltatás, akkor nézzék meg, hogy mi az az összeg, ami elfogadható, ez mindenki számára
egyforma legyen, vagy legyen másféle. Egyelőre ez az előterjesztés van, ezt június 30-ig el kell dönteni.
Szabó Mihály alpolgármester elmondta, a lényeg, hogy a költségvetés deficitje minél alacsonyabb
legyen. A következő testületi ülésen nem kell erről dönteni. Nem lett átbeszélve rendesen, sok technikai
kérdés is felmerült (ellátási területen kívül lakóknak a térítési díja mennyi legyen, ki szedje a pénzt,
hogy szedje, hol tárolja a pénzt, hova viszi, stb.).
A környékbeli intézményeknél megnézték, Komáromban díjmentes a bölcsődei gondozás, Tatán 1.100
Ft, Tatabányán 700 Ft.
Baráth Domonkos intézményvezető hozzátette, hogy az önkormányzati rendelet azt tartalmazza, hogy
csak azokra a napokra kell fizetni gondozási díjat, amit igénybe vett a gyermek. Az említett
önkormányzatoknál a teljes havidíjat kell fizetni függetlenül attól, hogy az adott hónapban hányszor vett
részt a gyermek.
Papp Péter Attila bizottsági tag kérdésére - Ezzel az összeggel mennyi az éves bevétel? - Szemző
Ildikó osztályvezető elmondta, 32 M Ft lenne a teljes évre.
Papp Péter Attila bizottsági tag kérdése az volt, ebből lejönnek-e még a kedvezmények.
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, igen.
Papp Péter Attila bizottsági tag elmondta, ebben az esetben nem foglalkozna ezzel.
Hermann Istvánné bizottsági tag kérdése az volt, hogy az étkezés továbbra is ingyenes lenne-e.
Szemző Ildikó osztályvezető elmondta, igen.
Szabó Mihály alpolgármester felvetette, azt is át kéne gondolni, inkább az étkezésért szedjenek pénzt,
mint az ellátásért.
Székely Antal elnök javasolta, ne a gondozási napok száma számítson a díjnál, mert a bölcsődében
általában 8-10% kimaradás lenne. Azt bonyolult lenne kiszámítani. Egy viselhető havi költséget kellene
kitalálni, amit egyöntetűen kell mindenkinek fizetni, aki bölcsődébe járatja a gyermekét. 1000 Ft/nap
díjat javasolt.
Jónás Róbert bizottsági tag kérdésére - Miért kellene ezt a díjat bevezetni? - Baráth Domonkos
intézményvezető elmondta, azért, hogy a bevételeik növekedjenek, ezáltal a fenntartó hozzájárulása
csökkenhessen.
Szabó Mihály alpolgármester hozzátette, a villamos energiaköltségek az 5-szörösére nőttek. Lehet
olyan megoldást is találni, ami nem erre az ellátási területre korlátozódik.
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Székely Antal elnök elmondta, elég szigorú a bölcsőde működésének a szabályozása, sok minden elő
van írva. Ezek között nem nagyon talált olyat, ami költségcsökkentést hozna, ha az elmaradna. Az talán
elfogadható, hogy ne legyen teljesen ingyenes a bölcsődei ellátás.
Hermann Istvánné bizottsági tag kérdésére Szemző Ildikó osztályvezető elmondta, a GYES nettó
26.500 Ft, a GYED attól függ, hogy kinek mennyi volt a jövedelme, és még kapják a GYED-extrát a
gyerek kétéves koráig.
Dr. Mátics István bizottsági tag véleménye szerint a gondozási díj bevezetésének a részleteit át kell
gondolni.
Jónás Róbert bizottsági tag felvetette, mi lenne, ha lenne egy havi gondozási díj, és az étkezés lenne
napidíjas. Év közben lehetne emelni az étkezési díjat, ha indokolt.
Szemző Ildikó osztályvezető jelezte elmondta, évente egyszer lehet módosítani.
Dr. Mátics István bizottsági tag elmondta, szeptember 1-jétől lenne érvényes, túl sok idő nincs, ha ezt
be akarják vezetni.
Szabó Mihály alpolgármester megismételte, át kell gondolni, egyrészt érdemes-e bevezetni, másrészt
tényleg ezt a díjat érdemes-e bevezetni.
Székely Antal elnök felvetette, van egy másik lehetőség is, ugyanis a költségvetés nagyon sok tételből
áll. Azt kell átfésülni.
Papp Péter Attila bizottsági tag jelezte, az IPA-bevételből kiindulva még nem borult fel a költségvetés.
Szabó Mihály alpolgármester elmondta, inkább az energiaárak miatt kerültek rossz helyzetbe.
Székely Antal elnök elmondta, mindenképpen hozzá kell nyúlni a tételekhez. Legkésőbb szeptemberig
el kell dönteni, mire költenek és mit fognak leállítani.
Szabó Mihály alpolgármester véleménye szerint ez a díjbevezetés nincs eléggé előkészítve és
átgondolva.
Hermann Istvánné bizottsági tag jelezte, a 1000 Ft/nap gondozási díjat el tudná fogadni havidíjként és
az étkezés maradjon ingyenes.
Papp Péter Attila bizottsági tag kérdése az volt, hogy ebben az esetben mennyi pénzt spórolnak?
Székely Antal elnök elmondta, itt elsősorban nem a spórolás lesz a fő szempont, hanem az elv.
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, 18,5 M Ft maximum bevétel lehetne az 1000 Ft/nap
gondozási díjból. A tényleges összeg a kedvezményezettek számától függ.
Papp Péter Attila bizottsági tag elmondta, elvből nem vezetne be bölcsődei gondozási díjat, kizárólag
a költségvetés egyensúlyba hozása érdekében.
Székely Antal elnök elmondta, ezzel kezdte, hogy a fiatalok helyzetével kezdte. Meg kell nézni továbbá
a költségvetést.
Jónás Róbert bizottsági tag kérdésére – A bölcsődei beiratkozás milyen határidőben történik? - Baráth
Domonkos intézményvezető elmondta, folyamatos a beiratkozás.
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Jónás Róbert bizottsági tag elmondta, fontos, hogy a szülők fel tudjanak készülni, és ezzel a díjjal
számoljanak. Ha januárban közlik velük, hogy x Ft a költség, nehezebb az átszoktatás.
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, azoknál jelenthetne problémát, akik maradnak a
bölcsődében.
Hozzátette, náluk nem szeptember 1-jén jelentkezik a csúcs, folyamatosan szoktatják be a szülők a
gyerekeket, májusban-júniusban a legmagasabb a létszám.
Székely Antal elnök két változatot javasolt. Az A/ változat az, hogy az előterjesztés bölcsődei részét ne
tárgyalja a képviselő-testület. A B/ változat, hogy 1750 F6 helyett 1000 Ft-os általány díj legyen a
gondozásra.
Dr. Mátics István bizottsági tag elmondta, azt is soknak találja. C/ változatként maximum 10.000 Ft/hó
ellátási díjat javasolt. Ilyen összeg mellett lehetne tapasztalatot gyűjteni, a működését átgondolni. Lehet
változtatni, növelni, csökkenteni, eltörölni. Azt szülőnevelési szempontból is el tudja fogadni, hogy
valamennyi térítési díjat fizessenek a szülől.
Papp Péter Attila bizottsági tag javasolta, hogy a bizottság szeptember 1-től ne javasolja bölcsődei
gondozási és/vagy étkezési díj bevezetését.
Székely Antal elnök megállapította, hogy ez ugyanaz a javaslat, hogy ezt vegyék ki és ne tárgyalja a
képviselő-testület.
Székely Antal elnök kérte, aki támogatja azt a javaslatot, hogy az előterjesztés bölcsődei gondozási díj
bevezetéséről szóló részét ne tárgyalja a testület, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen és 2 nem szavazattal elfogadta
a javaslatot és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
102/2022. (VI. 23.) határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 4. §-a által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Támogatja, hogy „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés bölcsődei
gondozási díj bevezetéséről szóló részét ne tárgyalja a testület.
Felelős:

Székely Antal elnök

Székely Antal elnök kérte, aki támogatja, hogy a bölcsődei gondozási díj 1000 Ft/nap legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 3 igen és 3 nem szavazattal elutasította
a módosító javaslatot és meghozta a következő határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
103/2022. (VI. 23.) határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 4. §-a által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Nem támogatja, hogy a bölcsődei gondozás díj 1000 Ft/nap legyen.
Felelős:

Székely Antal elnök

Székely Antal elnök kérte, aki támogatja, hogy a bölcsődei gondozási díj 500 Ft/nap legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 1 igen és 5 nem szavazattal elutasította
a módosító javaslatot és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
104/2022. (VI. 23.) határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 4. §-a által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Nem támogatja, hogy a bölcsődei gondozási díj 500 Ft/nap legyen.
Felelős:

Székely Antal elnök

Székely Antal elnök kérte, aki támogatja a szociális rendelet-tervezetet a fent elfogadott módosítással,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta a
módosított rendelet-tervezetet és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
105/2022. (VI. 23.) határozata
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása” című módosított előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 4. §-a által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
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Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása” című
előterjesztést azzal a módosítással, hogy a bölcsődei gondozási díj bevezetéséről szóló részt ne tárgyalja
a Képviselő-testület.
Felelős:

Székely Antal elnök

A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Benyiczki Ágota óvodavezető elmondta, törvényi előírás az, hogy ha átlépik a maximális csoport
létszámokat, akkor azt az önkormányzatnak engedélyezni kell. Beleférnek a felvehető létszámba a
jelentkező gyerekek számával, de vannak SNI-s gyermekek, akik a csoportlétszám szempontjából
kettőnek számítanak. Leginkább ez okozza azt, hogy két óvodában átlépték a csoportlétszámot. A többi
óvodában is majdnem 100%-os a telítettség.
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
106/2022. (VI. 23.) határozata
„A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása” című
előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 4. §-a által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározása” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Pályázati felhívás kiírása az Oroszlány, Petőfi udvar 5. I/8. alatti önkormányzati lakás bérbevételére
A jelenlévők a jelenleg bent lakó kiköltözéséről egyeztettek.
Szabó Mihály alpolgármester jelezte, a jövedelmi viszonyokat jobban pontozzák. Az volt az irányvonal,
hogy a megtérüléses módszereket támogassák inkább.
További 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:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
107/2022. (VI. 23.) határozata
a „Pályázati felhívás kiírása az Oroszlány, Petőfi udvar 5. I/8. alatti önkormányzati lakás
bérbevételére” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 4. §-a által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Pályázati felhívás kiírása az Oroszlány, Petőfi udvar 5.
I/8. alatti önkormányzati lakás bérbevételére” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephely szakmai programjának módosítása
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, a szakmai program módosítására a mellékletében
szereplő megállapodás-tervezet módosítása miatt lett volna szükség. Mivel a bizottság nem támogatta a
bölcsődei gondozási díj bevezetését, ezért a szakmai program módosítása nem releváns.

2.

NAPIRENDI PONT:

Kérdés, interpelláció

További kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Antal elnök 15 óra 48 perckor a bizottság nyílt ülését
bezárta és zárt ülést rendelt el.

K.m.f.

Székely Antal
elnök

bizottsági tag
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