Oroszlány Város Önkormányzata
Képviselő testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága
8/2016. ESZB

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2016. május 19-ei rendkívüli,
nyílt üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácsterem

Jelen voltak:

Dr. Mátics István elnök, Hermann Istvánné, Süli Ildikó, Torma Lajos,
bizottsági tagok
Somoskői Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Távol voltak:

Hezler Gabriella, Módi Miklós, Vargáné Vojnár Katalin bizottsági
tagok

Meghívottak:

A mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Mátics István elnök köszöntötte a jelenlévőket és a bizottság ülését 16 óra 4 perckor megnyitotta.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 4 fő jelen volt. Ismertette
a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, hogy 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-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága
87/2016. (V.19.) ESZB határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 2016.
május 19-ei, rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. A Képviselő-testület 2016. május 20-ai, rendkívüli ülése előterjesztéseinek megvitatása

2.

Zárt ülés:
Egyedi szociális kérelmek elbírálása

Felelős:

Dr. Mátics István elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2016.
előterjesztéseinek megvitatása

május

20-ai,

A 2016. évi költségvetés - 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelet – módosítása
dr. File Beáta jegyző 16 óra 7 perckor megérkezett az ülésre.

rendkívüli

ülése

Dr. Mátics István elnök ismertette az előterjesztést.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága
88/2016. (V.19.) ESZB határozata
„A 2016. évi költségvetés - 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelet – módosítása”
című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 2016. évi költségvetés - 2/2016. (II.14.)
önkormányzati rendelet – módosítása” című előterjesztést.
Felelős:

Dr. Mátics István elnök

Döntés pályázat benyújtásáról a Bölcsőde fejlesztése érdekében a TOP-1.4.1-15 kódszámú felhívás
keretében
Dr. Mátics István elnök ismertette az előterjesztést.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, a megyei közgyűlés elnöke jelezte, van arra lehetőség, hogy
Oroszlány a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése területén pályázatot nyújtson be 30 M Ft összegre. Ez
a pályázat kimondottan beruházási célra nem alkalmas. Két részből áll, az összes létszámra vonatkozó
fejlesztésre, vagy beruházásra, ami csoportlétszámról szól. Az önkormányzat a 156 fős igénybevevői
létszámot együttesen szolgáló fejlesztésre nyújtja be a pályázatot. Eszközökre lehet pályázni, az
eszközigényt a szakma összeállította, az előterjesztésben is szerepelnek. A pályázat 2017. évben
valósul meg, a 2017. évi költségvetésbe kerül betervezésre az eszközök működtetési költsége, ezt a
pályázat nem tudja biztosítani. Külön soron fog szerepelni, a költségeket nem tudják még kalkulálni,
az eszköztámogatás viszont 100 %-os, önrészt nem követel. A pályázat benyújtásának határideje
május 23-a. Ismertette továbbá a határozati javaslatot. A határozati javaslat 4. pontjával kapcsolatban
elmondta, hogy folyamatos az igény a szabad férőhelyek ismeretére. A szakemberektől azt az
információt kapta, hogy február-június hónapok között vannak problémák. Hogy egy pontos képet
kapjanak, készüljön egy kimutatás, akár hónapokra lebontva, mennyi az üres kapacitás, mennyi a plusz
igény, ami indokolttá tenné a bölcsődei beruházási elképzelést. Olyan jelzések is érkeztek, hogy nem
biztos, hogy indokoltan vannak elhelyezve a bölcsődébe a gyerekek, ezért a határozati javaslat egyik
része az, hogy készüljön egy beíratási szabályzat, így prioritások, elvek alapján kerülhetnek
meghatározásra a bekerülési feltételek. A feltételek vizsgálata ne csak bekerüléskor történjen meg,
hanem meghatározott időszakonként. A jogos igények kezelése érdekében teszik ezt a javaslatot. A
szabályzatot kérik a júniusi képviselő-testületi ülésre elkészíteni.
Torma Lajos bizottsági tag elmondta, hogy a VFKB, amikor ezt a napirendet tárgyalta a 4. pontról
nem döntött. Amikor felmerült az óvodai és bölcsődei férőhelyek bővítése, az óvodavezető felkérte az
ipari parki cégek vezetőit, hogy igényeiket jelezzék. Ezért is van a bizottság előtt a 4. pont. Mutatókkal
kell alátámasztani a bővítést.
Dr. Mátics István elnök elmondta, hogy az első három pont a pályázattal foglalkozik. Javasolta, hogy
külön szavazzák meg a határozati javaslat 4. pontját, melybe a saját véleményüket is
megfogalmazhatják.
Véleménye szerint a városban két helyszín van, amiben gondolkodhatnak, az egyik a falusi óvoda
épülete, el tudja képzelni hogy ott egy bölcsőde kerüljön kialakításra, a másik pedig a Táncsics úti
óvoda, ott bővítés történhet. Ez hosszú távra meg tudná oldani a helyzetet. Nehéz azt megbecsülni,
hogy mennyi gyerek lesz. A mostani bölcsődei kapacitás szűk, az, hogy valaki kerüljön ki a
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rendszerből, hogy más bekerülhessen, az nem jó megoldás. A Táncsics úti óvodai telephelyen kellő
létszámmal (kb. 60 fő) történő fejlesztés megoldaná a problémát. Véleménye szerint kisebb
létszámban nem lenne érdemes gondolkodni.
Dr File Beáta jegyző elmondta, hogy az előterjesztés a pályázattal kapcsolatban mindent tartalmaz, a
pályázati kiírást követték, nagy mozgásterük nincs.
Miután további kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Dr. Mátics István elnök kérte a
bizottság tagjait, szavazzanak az előterjesztés 1., 2. és 3. határozati javaslatáról.
A bizottság a határozati javaslat 1., 2. és 3. pontját nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag
részvételével, 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága
89/2016. (V.19.) ESZB határozata
a „Döntés pályázat benyújtásáról a Bölcsőde fejlesztése érdekében a TOP-1.4.1-15 kódszámú
felhívás keretében” című előterjesztés határozati javaslata 1., 2. és 3. pontjának
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Döntés pályázat benyújtásáról a Bölcsőde fejlesztése
érdekében a TOP-1.4.1-15 kódszámú felhívás keretében” című előterjesztés határozati javaslatának 1.,
2. és 3. pontját.
Felelős:

Dr. Mátics István elnök

Tóth Marianna szervezeti egységvezető elmondta, hogy a beíratási szabályzatba 3 havonta
ellenőrzést előírni nem célszerű. A szülő, a munkáltató zaklatásnak fogja tekinteni. Még a fél évet is
sokallta. Egyetértett a szabályzat elkészítésével, véleménye szerint az ellenőrzést maximum évente,
minden év szeptemberében írják elő, továbbá megfogalmazhatják a szabályzatba, hogy
alkalomszerűen is kérhetnek igazolást. Jelenleg a dolgozó szülők vannak túlnyomó többségben,
véleménye szerint a jelenlegi igény a férőhely bővítéssel oldódna meg.
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, hogy egy új építésű intézménynél megfontolandó
lenne, hogy sajátos nevelésű gyermekeket is lássanak el.
Hermann Istvánné bizottsági tag elmondta, hogy a VFKB ülésen az volt a javaslat, hogy a Varikont
Kft., mint ipari parki kapcsolattartó érdeklődjön a cégek HR-eseinél, hogy mekkora bölcsődei férőhely
igény merül fel náluk. Ha onnan érkezne adat, az segítené a munkát és a döntést.
Tóth Marianna szervezeti egységvezető elmondta, nem tud pontos adatot mondani, de véleménye
szerint két csoportot fel tudna tölteni, ez 24 gyereket jelent.
Torma Lajos bizottsági tag elmondta, hogy a Táncsics út óvoda bővítését azért szorgalmazza, mert
közel van az ipari parkhoz, az óvodai nyitva tartás is szinkronban van a cégek műszakváltásával.
Rugalmasan ki lehetne használni az épületet, ha már nem lenne annyi bölcsődés gyermek, akkor
óvodai célra lehetne hasznosítani. A szabályzattal kapcsolatban elmondta, hogy az éves ellenőrzést
jónak tartja azzal, hogy szúrópróbaszerűen is ellenőrizhetnek, ahol indokolt. Elmondta még, hogy a
borbálai óvoda bővítése is felmerült.
Tóth Marianna szervezeti egységvezető elmondta, hogy a szabályzat a jövőre nézve nem oldja meg a
problémákat, szükséges. Ne vegye igénybe az ellátást az, akinek nem jár.
Torma Lajos bizottsági tag elmondta, hogy a VFKB ülésen is felmerült, hogy a szülő elhelyezkedne,
de nem tudja bölcsődébe adni a gyermeket, mert nincs hely. Ezért kellene az indokoltságot vizsgálni,
hogy senki ne kerüljön hátrányba.
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Hermann Istvánné bizottsági tag elmondta, hogy a védőnői szolgálat is adhatna jelzést arról, hogy
mely gyermeknek lenne jobb a bölcsődébe, mint otthon. Kérdése az volt, hogy van-e adat arról, hogy a
Borbáláról hány gyermeket visznek le a bölcsődébe.
Tóth Marianna szervezeti egységvezető elmondta, lakcím szerint meg lehet állapítani. Ha azt nézik,
hogy az ellátási terület Oroszlány és hozzáteszik a 15 %-ot a járásból, akkor még jobban szűkül a 156
férőhely. Ha kiderül, hogy a könyvező településekről is fel lehet venni a gyermeket, biztos még
nagyobb lesz az igény.
Torma Lajos bizottsági tag kérdése az volt, hogy a júniusi testületi ülésre elő tudják-e készíteni az
anyagot?
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, hogy igen.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, hogy be kell vonni az óvodát is. A beruházás megkezdéséhez kell
hatástanulmány, ami indokolttá teszi a bővítést. A bölcsődével kapcsolatban most van egy adat, de 5
évre előre nem lehet látni. Tavaly az óvodában egy csoportot megszüntettek, egy tornaszobát
alakítottak ki. Mindenképpen kellene egy pontos igényfelmérés, meg kell határozni, hogy óvodai vagy
bölcsődei bővítés legyen. Ez nem mindegy. Kérdése az volt, hogy szeptembertől februárig mekkora a
bölcsődében a várólista?
Tóth Marianna szervezeti egységvezető elmondta, hogy szeptembertől februárig nincs várólista,
addigra töltődnek fel a csoportok, utána alakul ki a várólista.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, hogy a beruházás arról szól, hogy a létszám állandó.
Tóth Marianna szervezeti egységvezető elmondta, hogy szeptembertől 77 gyermek megy óvodába,
de a felvételi kérelmek folyamatosak, szeptemberben még nem utasítanak el senkit.
Dr. File Beáta jegyző kérdése az volt, hogy ha éves szinten 5 hónap az, amikor el kell utasítani a
kérelmeket, ez hány főt jelent?
Tóth Marianna szervezeti egységvezető elmondta, kb. 20-24 fő között van ez a szám, de emelkedhet.
Jelenleg kb. 5 gyermek van, akinek nagyon sürgős lenne a felvétel, nem tud várni, 1-1,5 évesekről van
szó.
Dr. Mátics István elnök javasolta, szavazzanak arról, hogy a bizottság a bölcsődei telephely bővítését
szükségesnek tartja a Táncsics úti óvodában, a működetési feltételekről a testületnek kell döntenie.
Torma Lajos bizottsági tag javasolta, hogy ne nevesítsenek, csak a határozati javaslat 4. pontjáról
döntsön a bizottság.
Dr. Mátics István elnök kérdése az volt, a határozati javaslat 4. pontjával kapcsolatban, hogy a
beíratási szabályzatot mi alapján fogják elkészíteni a szakemberek?
Dr. File Beáta jegyző elmondta, hogy azért javasolja a szabályzat elkészítését, mert szükséges.
Lehetőség teremtődik arra, hogy ha egyedi, speciális ügyek kerülnek előtérbe, akkor a szabályzat
megoldást adhat a problémára. A szabályzat bármikor módosítható, ha a körülmények változnak.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Dr. Mátics István elnök kérte a bizottság
tagjait, szavazzanak az előterjesztés 4. határozati javaslatáról azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön
felmérésre, hogy bölcsődei vagy óvodai bővítésre kerüljön sor, továbbá a Bölcsődei Beíratási
Szabályzatba kerüljön megfogalmazásra, hogy alkalomszerűen is kérhetnek a szülőktől munkáltatói
igazolást.
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A bizottság a határozati javaslat 4. pontját nyílt szavazással, 4 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen
szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága
90/2016. (V.19.) ESZB határozata
a „Döntés pályázat benyújtásáról a Bölcsőde fejlesztése érdekében a TOP-1.4.1-15 kódszámú
felhívás keretében” című előterjesztés határozati javaslata 4. pontjának véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Döntés pályázat benyújtásáról a Bölcsőde fejlesztése
érdekében a TOP-1.4.1-15 kódszámú felhívás keretében” című előterjesztés határozati javaslatának 4.
pontját azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön felmérésre, hogy bölcsődei vagy óvodai bővítésre
kerüljön sor, továbbá a Bölcsődei Beíratási Szabályzatba kerüljön megfogalmazásra, hogy
alkalomszerűen is kérhetnek a szülőktől munkáltatói igazolást.
Felelős:

Dr. Mátics István elnök

Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, hogy a bölcsődei ellátás megszervezhető társulási
formában is, továbbá a törvény lehetőséget biztosít a térítési díj kiszabására is.
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt Dr. Mátics István elnök 17 óra 3 perckor a bizottság nyílt
ülését bezárta és zárt ülést rendelt el.

K.m.f.
Dr. Mátics István
elnök

bizottsági tag

Somoskői Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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