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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Humán Bizottság 2022. szeptember 22-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 óra 5 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 (Tájékoztató a két ülés közötti 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, Javaslat a kollégiumi épület használatára vonatkozó, Tatabányai Tankerületi központtal
fennálló megállapodások módosítására, „Jó tanuló - jó sportoló” cím elnyerésére irányuló pályázat).
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
134/2022. (IX. 22.) 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. szeptember 22-ei, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés
1. A Képviselő-testület 2022. szeptember 29-ei nyílt ülése előterjesztéseinek megvitatása
Tájékoztató a két ülés közötti 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

Javaslat a kollégiumi épület használatára vonatkozó, Tatabányai Tankerületi központtal
fennálló megállapodások módosítására
„Jó tanuló - jó sportoló” cím elnyerésére irányuló pályázat
2. A „Hébé Alapítvány a Művészetoktatásért” kérelme
Zárt ülés:
3. Egyedi szociális kérelmek elbírálása
-

Felelős:

Székely Antal elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2022.
előterjesztéseinek megvitatása

szeptember

29-ei

nyílt

ülése

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Szemző Ildikó osztályvezető felvetésére a Bursa Hungarica Ösztöndíjhoz történő csatlakozásról
egyeztettek.
Székely Antal elnök javasolta, hogy fogadják el a csatlakozást és majd 2023-ban meglátják, hogy a
költségvetés lehetővé teszi-e ezt a támogatást.
Szemző Ildikó osztályvezető jelezte, november 7-éig lehet a pályázatokat benyújtani, a bizottságnak
döntenie kell december közepéig és a támogatáskezelőnek az erről szóló döntést meg kell küldeni.
Székely Antal elnök véleménye szerint nem tudják megmondani, hogy mi lesz a költségvetéssel.
Ismételten javasolta, támogassák a csatlakozást.
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
135/2022. (IX. 22.) 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

Javaslat a kollégiumi épület használatára vonatkozó, Tatabányai Tankerületi központtal fennálló
megállapodások módosítására
Szabó Mihály alpolgármester elmondta, 2 pedagógus lakna a kollégiumban, ennyit jeleztek az
iskolák. Ezért felesleges a 2/3-át fizetni a költségeknek. Sokkal jobban járnak, ha bérelnek nekik
albérletet, a tankerülettel meg tudtak egyezni. Így a kollégium összes költségét a tankerület fogja állni.
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A pedagógusokat november 1-jéig kiköltöztetik és albérleti hozzájárulást biztosít a tankerület és az
önkormányzat is számukra.
15 óra 12 perckor Dr. File Beáta jegyző megérkezett a bizottság ülésére.
Szabó Mihály alpolgármester elmondta, az egységes szerkezetben kezelt vagyonmegosztási
szerződésből a kollégium külön kerül azért, hogy életbe tudják léptetni a kollégiummal kapcsolatos
dolgokat. A fűtés- és költségmegosztás egyik félnek sem fér bele jelenleg anyagilag. A Pedagógiai
Szakszolgálat marad az épületben legalább egy évig.
Székely Antal elnök elmondta, az alapvető probléma az, hogy a kollégiumot a tankerület használja
úgy, hogy a pedagógiai szakszolgálat van a földszinten és az épület többi része kihasználatlan. Az
épület 2/3 részének a költségeit az önkormányzatnak kellene állnia, mert az eredeti szerződés szerint
négyzetméter arányosan fizetik a költségeket.
Miután több 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
136/2022. (IX. 22.) határozata
a „Javaslat a kollégiumi épület használatára vonatkozó, Tatabányai Tankerületi központtal
fennálló megállapodások módosítására” 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 „Javaslat a kollégiumi épület használatára vonatkozó,
Tatabányai Tankerületi központtal fennálló megállapodások módosítására” 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 tájékoztatásul elmondta, a szolgáltatói nyilvántartásban már
szerepel az Önkormányzati Szociális Szolgálat mint Bokodon szociális étkeztetést nyújtó intézményt.
Hétköznap 23, hétvégén 4-5 adag az igény.
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:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
137/2022. (IX. 22.) határozata
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
17/2019. (XII.12.) 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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása”
című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

A 2022. évi költségvetés - 3/2022. (II.15.) 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
138/2022. (IX. 22.) 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

„Jó tanuló - jó sportoló” cím elnyerésére irányuló pályázat
Dr. File Beáta jegyző elmondta két jelzést kapott. Az egyik az, hogy vannak olyan sportolók, akik
nem oroszlányiak, viszont oroszlányi színekben hoznak dicsőséget a városnak. Főleg a látvány
csapatsportágakban fordul elő ilyen.
Érkezett továbbá egy olyan javaslat, hogy a Benedek Iskolában tanuló gyerekek esetében külön díj
legyen, és ne legyenek ebbe a kategóriába bevonva az ő sportolóik.
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Székely Antal elnök véleménye szerint, ha valaki a Benedek Iskolában tanul és abban a sportágban ér
el eredményt, az ugyanolyan eredmény, mint egy másik iskola és másik sportág. Nem tudná
szétválasztani, embertelennek tartaná.
A nem Oroszlányban lakókkal ugyanez a probléma. Tehát nem szívesen nyúlna hozzá a rendelethez,
mert akkor az még több problémát fog felvetni. Javasolta, amíg olyan javaslat nem érkezik, ami
minden elemében védhető és összehasonlítható, addig ne változtassanak a feltételeken.
Papp Péter Attila bizottsági tag összegezte, nem könnyítést javasol valaki, hanem azt, hogy ne egy
kategóriában jutalmazzák a Benedekbe járó gyerekeket a többi iskolába járó gyerekkel. Ez a javaslat
véleménye szerint nem támogatható.
Jugovics Józsefné bizottsági tag megfontolásra javasolta, hogy a másik javaslatot támogassák. Több
olyan gyermek van, aki oroszlányi iskolába jár, oroszlányi sportszervezetnél sportol, de lakcíme
szerint Kecskédhez tartozik.
Hermann Istvánné bizottsági tag egyetértett azzal, hogy aki ide jár iskolába és oroszlányi sportoló, de
nem oroszlányi lakos, az férjen bele ebbe a kitüntetésbe.
Papp Péter Attila bizottsági tag is támogatta ezt a javaslatot.
Dr. File Beáta jegyző összegezte, hogy a bizottság javasolja kitüntetésben részesíteni az olyan
tanulókat is, akik nem Oroszlányban élnek, de oroszlányi sportszervezetnél sportolnak és
Oroszlányban járnak iskolába. Jelezte, ehhez rendeletmódosítás szükséges.
Székely Antal elnök javasolta, ezt a módosítást fogadják el.
Miután több hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak az
módosítással együtt 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
139/2022. (IX. 22.) határozata
a „Jó tanuló - jó sportoló” cím elnyerésére irányuló pályázat” 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 „Jó tanuló - jó sportoló” cím elnyerésére irányuló
pályázat” című előterjesztést azzal a módosítással, hogy azon tanulók is részesülhessenek „Jó tanuló –
jó sportoló” kitüntetésben, akik nem Oroszlányban élnek, de oroszlányi iskolába járnak és oroszlányi
sportszervezetnél sportolnak.
Felelős:

2.

Székely Antal elnök

NAPIRENDI PONT:

A Hébé Alapítvány a Művészetoktatásért kérelme

Szemző Ildikó osztályvezető ismertette a kérelmet.
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Szabó Mihály alpolgármester megjegyezte, a kérelemben megjelölt célokra nem volt lehetőség
pályázni, csak működésre és eszközbeszerzésre.
Miután több hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak a
kérelem támogatásáról.
A bizottság nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal elfogadta a
kérelmet és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
140/2022. (IX. 22.) határozata
a „Hébé Alapítvány a Művészetoktatásért” kérelméről
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:
Hozzájárul, hogy a „Hébé Alapítvány a Művészetoktatásért” a 2022. évi önkormányzati támogatásból
elnyert összeget a Szegeden megrendezésre került Magyar Bajnokság szállás- és utazási költségeire
felhasználja.
Felelős:

Székely Antal elnök

További kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Antal elnök 15 óra 30 perckor a bizottság nyílt ülését
bezárta és zárt ülést rendelt el.

K.m.f.

Székely Antal
elnök

bizottsági tag
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