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Készült:

a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2019. március 20-ai, munkaterv
szerinti, nyílt üléséről

Az ülés helye:

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyalóterem

Jelen voltak:

Székely Antal elnök, Farnadi Lászlóné, Jugovics József, dr. Mátics István,
Molnár István, Orbán Ferenc és Szabó Mihály bizottsági tagok

Meghívottként jelen volt: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Székely Antal elnök köszöntötte a megjelenteket és a bizottság ülését 14 óra 1 perckor megnyitotta.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 7 fő jelen volt.
Javasolta azokat a napirendi pontokat megtárgyalni, amelyek a bizottság hatáskörében vannak.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a
megküldött meghívó szerint a napirendről.
A bizottság a napirendet nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével, 7 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
15/2019. (III.20.) MOSB határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 2019.
március 20-ai, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. A Képviselő-testület 2019. március 26-ai, munkaterv szerinti ülése előterjesztéseinek megvitatása
2. Döntés Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról és a 2019/2020. évi óvodai
körzethatárokról
3. Oroszlányiak Városi Sport Klubja címerhasználati kérelme
4. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
5. Középiskolai ösztöndíj és utazási támogatási kérelmek elbírálása
Felelős:

Székely Antal elnök

Székely Antal elnök javasolta, hogy először a meghívott vendégek témaköreit tárgyalják.
Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató tájékoztatója a Hamvas Béla Gimnáziumba történt
beiratkozásokról
Dr. Radványi Varga Andrea igazgató elmondta, a beiskolázással kapcsolatban vesz részt a mai
bizottsági ülésen. 215 diák jelentkezett a gimnázium 9. évfolyamára. A gondot az okozza leginkább,
hogy a tankerület 2 osztály indítását engedélyezi. Összesen 5 tagozatot hirdethettek meg, a rendvédelemkatonai alapismeretek tagozatot már nem engedte a tankerület. Tehát ez a tagozat kikerül majd a szakmai
alapdokumentumukból is. Az 5 tagozat meghirdetése után 4 tagozat indulhat csak el 2 osztályban.

Tagozataik: a testnevelés, a rajz, az általános tantervű, a német és az angol. A diákok közül a legtöbben
az angol tagozatra jelentkeztek, ők a legjobb tanulók is. Jelen helyzet szerint 2 angol tagozatos csoportot
tudnának egy osztályban indítani, de felvetődik a kérdés, hogy mi lesz a másik négy tagozat sorsa. A
német tagozathoz ragaszkodnak a falvak, a járás felépítése miatt. A német nemzetiség sok gyereket küld
az oroszlányi gimnáziumba. Szintén ragaszkodnak a rajz, illetve a testnevelés tagozathoz is. Az általános
tantervű azoknak jó, akik jó tanulók ugyan, de nem tudnak a tagozatok között választani.
A gyerekek összesített tanulmányi átlaga 3,62, ez jobb, mint az előző évek beiskolázási átlaga. A
favorizált, illetve a felvételi tárgyakból (magyar, történelem, idegen nyelv, matematika, természetismeret,
informatika) az áltag 4-es feletti.
A 215 gyerekből 70-et fog tudni felvenni a gimnázium. Ez a fő probléma. A kérdés az, hogy hány
gyereket tudnak Oroszlányban tartani, mert nem biztos, hogy a szakképzést fogják választani a
legjobbak. Az általános képzésre, a nyelvvizsgára szükség van, hiszen a diplomásokra mind az ipari park,
mind a város számít. Véleménye szerint az lenne az elsődleges feladata a gimnáziumnak, hogy a
felsőfokú tanulmányokra fel tudja a diákokat készíteni.
Jelenleg 3 kimenő osztályuk van, helyette 2 osztály jönne be. Hosszú távon ez azt jelenti, hogy a nappali
tagozaton 8 gimnáziumi osztály várható. Jó kérdés az, hogy mi az a kritikus létszám, ameddig ez
fenntartható. Azt az ígéretet kapta a tankerülettől, hogy ők 5 évre tudnak tervezni, addig várhatóan
megmarad így a gimnázium.
A másik nagy kérdés az esti tagozat léte. Mindenképpen szeretnék folytatni esti tagozaton is az oktatást.
Szóróanyagot készítettek, próbálják toborozni a hallgatókat. Segítséget kért abban, hogy az ipari
vállalatokkal az önkormányzaton keresztül hogyan tudják felvenni a kapcsolatot. Vannak olyan
előrelépési lehetőségek, amelyek érettségihez kötöttek. Az érettséginél tud a gimnázium segíteni.
A 2 osztály indításának természetesen következményei vannak a tanári álláshelyekre is. Jelenleg 30
betöltött tanári álláshelyük van, az elkövetkezendő 2 évben nincs nyugdíjba vonuló kollégájuk.
Amennyiben osztályszám-csökkenés várható, akkor kb. 40 óra kerül ki a tantárgyfelosztásból, tehát közel
2 álláshellyel kevesebbel kell számolni. A kollégáknál áttanítással szeretné a tankerült megoldani,
egyrészt orvosolva az oroszlányi általános iskolák problémáit, másrészt mivel közös a munkáltató, a
fenntartó, ezért a kollégák más iskolákba is áthelyezhetők óraadóként, vagy részfoglalkoztatottként. Az
érintett kollégák a gimnáziumban maradnak főállásban és az áttanítást biztosítani kell városon belül,
vagy városon kívül. A legkritikusabb tantárgyak: a művészeti képzésnél a rajz, illetve a matematika, a
magyar és a történelem. Tehát ha 10 helyett 8 osztályra kell beállni, akkor ez problémát fog jelenteni.
Hozzátette, a tantestület stagnáló, nem mennek el tőlük a kollegák, és sajnos gyakornokokat, fiatal
pályakezdőket nem tudnak foglalkoztatni, mert a nyugdíjba vonulók álláshelye megszűnik.
Székely Antal elnök elmondta, hozzátartozik az is, hogy azért van nehéz helyzetben a gimnázium, mert
ha itt tanári állásokat veszítenek el, 80-90%-ban lehetetlen pótolni a helyüket, mert mindenhol tanárhiány
van. Ezért nem lehetne megengedni azt, hogy csak két osztály induljon és aztán szép lassan elsorvasszák
ezt a gimnáziumot.
Kérdése az volt, azt lehet-e tudni, hogy első vagy második helyen hányan jelölték meg a gimnáziumot?
Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató elmondta, hogy nem. A mostani felvételi rendszernek nagy
problémája az, hogy gyakorlatilag csak annyit lát az iskola, hogy a saját iskolájában hány helyet jelölt
meg az illető. Tehát megjelenik-e a neve mind az 5 tagozaton, vagy csak 1 tagozaton. Sorrendiség nem
állapítható meg. Azt sem tudják, hogy írt-e az adott diák központi felvételit, vagy sem és hány helyre
adta be a jelentkezését. Tavaly közel ennyi diák jelentkezett a gimnáziumba és abból 3 osztályt tudtak
indítani. Ez azt jelenti, hogy kb. 40-50%-a a diákoknak úgy jutott be a gimnáziumba, hogy el is
utasítottak diákokat tanulmányi eredmény miatt.
Székely Antal elnök kérdése az volt, mennyi idő van még arra, hogy valamilyen lobbitevékenység során
elérjék, hogy három osztályt indíthasson a gimnázium?
Dr. Radványi Varga Andrea igazgató elmondta, a tavaszi szünetben fog kapni visszajelzést arról, hogy
hányan választották a gimnáziumot és ők hány jelentkezőt jelöltek arra, hogy alkalmas. Véleménye
szerint az átlagok és a visszajelölések alapján lehet valamilyen módon harcolni a gyerekekért.
Székely Antal elnök elmondta, ez azt jelenti, hogy az áprilisi képviselő-testületi ülésre készülhet erről
egy határozati javaslat a testületnek, amit elküldhetnek a tankerületnek.
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Dr. Radványi Varga Andrea igazgató egyetértett ezzel. Hozzátette, a következő időpont a jövőre nézve
szeptember környéke kell, hogy legyen a tagozat kódok felülvizsgálata miatt. Elképzelhető az, hogy a
meghirdetett tagozataik még csökkenni fognak, ha ezt a két osztályt tartani akarja a tankerület.
Véleménye szerint helyben kellene kihasználniuk a gyerekeknek az adott lehetőségeket. És ez a
középiskolák mindegyikére igaz.
Székely Antal elnök kérdésérére – Az ösztöndíjrendszernek van-e hatása a jelentkezésekre? – elmondta,
közismert az ösztöndíjrendszer, ugyanis minden pályaválasztási szülőértekezleten részt vesznek. Egyedül
az oroszlányi középiskolák tudják felajánlani az ösztöndíjat.
Székely Antal elnök az előterjesztés összeállításához egy felmérést kért arról, hogy a gimnáziumban
tanuló diákok közül hányan oroszlányiak és melyik településről hányan járnak be.
Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató hozzátette, a tantestületet tájékoztatta a kialakult helyzetről.
Egyeztetett ez ügyben a tankerület igazgatójával, illetve osztályvezetőjével is. A helyi érdekeket
mindenképpen valahogy védeniük kell. Növekedni fog a gimnáziumok száma, és ez mindenképpen
nagyobb versenyhelyzetet fog előidézni.
Székely Antal elnök javasolta, fogadják el az alábbiakat: A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságnak
az a határozott kérése, hogy a képviselő-testület foglalkozzon a középiskolai beiskolázásokkal és tegyen
határozati javaslatot a fenntartóknak, hogy a lehetséges maximális létszámot felvehessék a
középiskolákba a városi és a városkörnyéki gyerekek közül.
Dr. Mátics István bizottsági tag megjegyezte, a készülő előterjesztéshez talán érvnek számíthat az
idősfelmérés egyik eredménye, mégpedig, hogy demográfiai adatok kerültek felszínre. Az oroszlányi
iskolázottság tekintetében a lényeg az, hogy az alacsony iskolai végzettségűeknek (8 osztályt nem
végezték el) az országos átlagnál alacsonyabb a száma. Az országos átlagnál magasabb a
középvégzettségűek száma. Az országos átlagnál mélyen alacsonyabb a diplomások száma. Tehát ha úgy
tetszik, egy ilyen döntés mesterséges beavatkozás egy természetessé formálódó demográfiai trendbe, ami
pedig hiba, mondhatni bűncselekmény.
Miután további hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak
javaslatáról.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével, 7 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
16/2019. (III.20.) MOSB határozata
a középiskolai beiratkozások kapcsán felmerült kérdésekről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága kéri a
képviselő-testületet, hogy szólítsa fel a fenntartókat arra, hogy a helyi középiskolák beiratkozási kerete
érje el a maximumot, hogy a helyi tanulók és a városkörnyéki gyermekek továbbra is a városban
tanulhassanak a már megszokott tagozatokon.
Felelős:

Székely Antal elnök

14 óra 27 perckor Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató távozott a bizottság üléséről.
1. NAPIRENDI PONT: Oroszlányiak Városi Sport Klubja címerhasználati kérelme
Kerekes Gábor OVSK elnök röviden ismertette az írásban is megküldött kérelmüket.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak a kérelemről.
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A bizottság a kérelmet nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével, 7 igen szavazattal elfogadta,
és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
17/2019. (III.20.) MOSB határozata
az Oroszlányiak Városi Sport Klubja címerhasználati kérelméről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
hozzájárul ahhoz, az Oroszlányiak Városi Sport Klubja valamennyi szakosztályának sportruházatán,
kiadványán, honlapján, eseményein feltüntetésre kerülhessen Oroszlány város címere.
Felelős:

Székely Antal elnök

14 óra 29 perckor Kerekes Gábor OVSK elnök távozott a bizottság üléséről.
2. NAPIRENDI PONT: A Képviselő-testület 2019. március 26-ai, munkaterv szerinti ülése
előterjesztéseinek megvitatása
Az Oroszlányi Sportegylet és az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolója a
2018. évi támogatások felhasználásáról és a 2019. évi támogatási szerződések
Beck Ferenc OSE elnök elmondta, írásban elküldték a beszámolójukat mind szöveges, mind táblázatos
formában. Idén is sikeres évet zártak mind sportszakmai szempontból, mind közösségépítés
szempontjából. Stabilizálni szeretnék a létszámukat annak érdekében, hogy hosszú távon biztosan
tudjanak működni.
Jugovics József bizottsági tag felhívta a figyelmet arra, hogy minden korcsoportban tudnak indítani
csapatot. Ez nagy dolog. A létszám megtartása érdekében megmozdultak a környéken, Móron, Környén,
Tatabányán az ő embereik dolgoznak. A cél, hogy a környékbeli gyerekekből is minél többet tudjanak
idehozni. Hatalmas erőfeszítést igényel mind a vezetők, mind az edzők részéről annak érdekében, hogy
megőrizzék azt, amit eddig elértek.
Beck Ferenc OSE elnök hozzátette, a létszám megőrzése érdekében a legfontosabb a közösségépítés.
Miután további hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével, 7 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
18/2019. (III.20.) MOSB határozata
„Az Oroszlányi Sportegylet és az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai
beszámolója a 2018. évi támogatások felhasználásáról és a 2019. évi támogatási szerződések” című
előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az Oroszlányi Sportegylet és az OSE Lions Sport
Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolója a 2018. évi támogatások felhasználásáról és a 2019. évi
támogatási szerződések” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Beck Ferenc OSE elnök 14 óra 37 perckor távozott a bizottság üléséről.
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Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület Labdarúgó Szakosztály pénzügyi és szakmai beszámolója a 2018. évi
támogatás felhasználásáról és a 2019. évi támogatási szerződés
Boros György OSZE szakosztályvezető kiosztotta a tavaszi szezon sorsolását. A bizottság elnökének
egy MLSZ-es ingyenes belépő kártyát adott át, mely nem névre szól, bárki felhasználhatja.
Helyesbítésként elmondta, Schäffer Attila edző MLSZ C képesítéssel rendelkezik.
Elmondta, januárban került vissza az egyesülethez és azt tapasztalta, hogy nem ugyanaz a hozzáállás, a
gyerekekkel való foglalkozás. Ezen mindenképpen változtatni kellett. Nem volt egység az egyesületen
belül, a kommunikáció hiánya is megfigyelhető volt. A tavaszi szezonban fel/lejátszottak, így megvoltak
a létszámok, de pengeélen táncolt az utánpótlás része a szakosztályban. Elmondta, 2018. július 1-jétől
vette át az egyesület irányítását, szakmai munkáját. 3 évvel ezelőtt Oroszlány alközpont volt, közel 200
gyerekkel dolgoztak, Tatabányát is maguk mögé utasították gyereklétszámban. Jó lenne erre a szintre
újra eljutni. A szakosztályvezetői posztra több jelölt volt, így mikor ő megkapta ezt a posztot, nem hálás
feladatot kapott. Többen ígértek segítséget, de végül mindenki hátradőlt. A tapasztalatszerzés
időszakában volt, így a pénzügyi részben a régi módszer alapján dolgozott.
Meg kellett tartani a szakmaiságot és a létszámot is stabilizálni kellett. A változások kapcsán kiemelte,
hogy tavasszal U7-es korosztályban 8-9 gyerek volt. Jelenleg 35 gyerek van regisztrálva,
versenyengedéllyel, közülük 25-27 fő aktív. Két lány edző foglalkozik velük. A mai napon 4 új U7-es
korosztályú gyereknek váltott ki versenyengedélyt. Tehát a lényeg, hogy az utánpótlásban a létszámban
mindig vannak változások. Nagyon vonzó az ilyen korú gyerekek számára más sportág is. Szerencsére
eljutottak oda, hogy a fel-lejátszást ki tudják szorítani. Inkább úgy van jelen, hogy vannak olyan
gyerekek, akiket ki tudnak próbálni magasabb korosztályban. További példaként említette, hogy U19-es
korú játékosaik a felnőtt csapatban bemutatkoztak, az edző is meg volt velük elégedve. Így a felnőtt
csapatban is fiatalítás van.
Elmondta, utánpótlás-vezetőként is dolgozik az egyesületnél, a felső korosztályt próbálja összetartani.
Jelen pillanatban az utánpótlásban aktívan 148 fő vesz részt. Minden korosztálynál van 4-5 fő, akik még
nem döntötték el, hogy megmaradnak-e a szakosztályban.
A pénzügyi részben az előző séma alapján dolgozott, így is számolt el a tavalyi évvel.
Az edzői stábot át kellett alakítani, sokkal több dolgot várnak el az edzőktől.
Molnár István bizottsági tag elmondta, összesen 40 M Ft-tal gazdálkodik az egyesület, melyből 29 M
Ft személyi juttatás. Ez a 73%-a a teljes költségvetésnek. Ez átlagosan edzőnként évente 3,5 M Ft-ot
jelent. Eszközfejlesztésre mindösszesen 4 M Ft-ot fordítanak, amely a költségvetés 10%-a.
Tudomása szerint a tao szabályozza, hogy melyik edző milyen végzettséggel, milyen juttatást kaphat.
Boros György szakosztályvezető elmondta, ezért is célja, hogy az edzőik minél magasabb végzettséggel
rendelkezzenek. Szeretnék, hogy minél több olyan edzőjük legyen, akire a taon belül is számíthatnak
támogatásra, minimum bérlicencre. Akkor az önkormányzati támogatásból kevesebb részt kell edzői
bérre költeni.
Tudni kell, hogy tavaly tavasszal az MLSZ a Bozsik Programon belül változtatott a stratégián. Az MLSZ
a bozsikos felkészítő edző és csoportvezetői díjat állta. Ezt most kivették, minden egyesületnek saját
magának kell megoldania. A taoból történő legelső kifizetés akkor történik meg, ha a felkészítői díjat és
a csoportvezetői díjat az egyesület kifizette.
Szabó Mihály bizottsági tag elmondta, számára értelmezhetetlen megjegyzések szerepelnek a
beszámolóban. Azt hitte, ha változás történik az egyesületben, akkor a pénzügyi beszámoló is komolyabb
lesz. Véleménye szerint talán még rosszabb, mint az előzőek.
Egyértelmű, hogy 40 M Ft-ból közel 30 M Ft a bérekre megy. Nem az elszívó-erőt kellene keresni,
hanem a megtartó erőt kellene megtalálni. 1,5 M Ft az éves tagbevétel. Ez az arányszám a 18 M Ft-os
önkormányzati támogatás arányában siralmas. Ebből tovább kell valahogy lépni. Az MLSZ a taotámogatásoknál szabályváltozásokat hozott, bízik benne, hogy az önkormányzat is fog idén az
önkormányzati elszámolásokkal kapcsolatban. Reméli, hogy egy ilyen elszámolás jövőre nem fog
beleférni.
Azt sem érti, hogy egy sportegyesületnél hogyan szerepelhet 6 M Ft-os szolgáltatási bevételként
fűnyírás. Tudomása szerint üzleti tevékenységet nem folytathat sportegyesület.
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Nyilvánvaló, hogy az OSE táblázata alapján lett kitöltve az elszámolás. Nem értelmezhető: terembérleti
díjak nem oroszlányi helyszíneken 2,5 M Ft.
Felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy a tavalyi képviselői keretéből adott az egyesületnek sportmezek
vásárlására támogatást. Az sehol nincs feltüntetve, sőt az eszközbeszerzések táblázatban
sportfelszerelésekre 0 Ft szerepel a tavalyi évre, miközben közel 16 M Ft ment megbízási díjakra és
bérekre. Ha egy ilyen elszámolás, költségvetés eléjük kerül, ez mindent szolgál, csak nem a gyerekek, az
utánpótlás érdekeit. El lehet mondani, hogy ebből sokan élnek, nem pedig ezért élnek. Ebben kell keresni
az okokat, hogy miért van lemorzsolódás, miért nincs annyi gyerek. Ha megfordul ez az arány, akkor
biztos benne, hogy sokkal komolyabb létszám lesz és szívesebben fognak odajárni a gyerekek.
Örült, hogy van változás, de sokkal többet várt. Azt érzékeli, hogy több segítségre lenne szüksége a
szakosztályvezetőnek. Jelezte, nem fogja elfogadni ezt az elszámolást.
Székely Antal elnök véleménye szerint azt az ellentmondást nem lehet feloldani semmilyen módon,
hogy közpénzekből működtetnek profi sportot.
Boros György szakosztályvezető elmondta, szívesen elfogadja a szakmai segítséget a pénzügyi
beszámolóhoz. Ő a II. félévben került a szakosztály élére, nem látta át a pénzügyi részét, azért
bátorkodott a régi metódus alapján menni, hisz eddig is működött és elfogadott volt. Mélyebben
belenyúlni nem mert.
Székely Antal elnök megjegyezte, úgy lehet ebbe mélyebben belenyúlni, hogy a képviselő-testület előre
meghatározza a kitételeket, a kritériumokat.
Boros György szakosztályvezető az eszköz és felszerelés kapcsán elmondta, több mint 2 M Ft-os
rendelésük van sportszergyártó cégek felé, illetve egy 1,2 M Ft-os edzéssegítő eszköz, ami szintén az
utánpótlást fogja segíteni. Ez a 2019. évi költségvetés terhére fog megvalósulni.
Ezt követően a jelenlévők a tagdíjról egyeztettek.
Molnár István bizottsági tag elmondta, szakosztályvezető úr említette, hogy félévkor vette át ezt a
tisztséget és nem volt rálátása erre a dologra. Ezt ebben a helyzetben nem tudja indokként, felmentésként
elfogadni, ezért a szavazásnál tartózkodni fog. Bízik abban, hogy az arányok a jövőben módosulni
fognak.
Boros György szakosztályvezető elmondta, miután megkapta ezt a tisztséget, sokan kihátráltak mögüle,
azok is, akikben a legjobban bízott. Jelenleg mindent saját maga csinál, napra kész szeretne lenni.
Orbán Ferenc bizottsági tag kérdése az volt, miért van az, hogy 40 M Ft-ból 30 M Ft bérekre megy?
Miért van az, hogy a 18 M Ft-os támogatásból 16 M Ft bérekre megy?
Boros György szakosztályvezető elmondta, a pénzügyi, gazdasági dolgokon nem változtatott ahhoz
képest, mint ami eddig működött. Tehát ugyanazokat a béreket fizették ki, mint előzőleg. Amikor átvette
az egészet, talán a legkevesebbet a pénzügyi-gazdasági dolgokkal foglalkozott.
15 óra 34 perckor Dr. Mátics István bizottsági tag elhagyta az üléstermet, a jelenlévő bizottsági tagok
száma: 6 fő.
Boros György szakosztályvezető elmondta továbbá, a szakmát, a versenyeztetést helyezte előtérbe,
ahhoz ért jobban és a gazdasági dolgokat engedte tovább folyni a saját kerékvágásában. Éves
szerződések vannak, azok alapján fizette ki az edzőket, a kiszolgáló személyzetet.
Molnár István bizottsági tag Orbán Ferenc bizottsági tagnak válaszolva hozzátette, amióta a futball
kiemelt sport Oroszlányban, azóta ez az arány.
Miután további hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Székely Antal elnök kérte, szavazzanak az
előterjesztésről.
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A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 3 igen szavazattal és 3
tartózkodással nem fogadta el, és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
19/2019. (III.20.) MOSB határozata
„Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület Labdarúgó Szakosztály pénzügyi és szakmai beszámolója a
2018. évi támogatás felhasználásáról és a 2019. évi támogatási szerződés” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága nem
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek „Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület Labdarúgó
Szakosztály pénzügyi és szakmai beszámolója a 2018. évi támogatás felhasználásáról és a 2019. évi
támogatási szerződés” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

15 óra 37 perckor Boros György szakosztályvezető távozott a bizottság üléséről.
Székely Antal elnök felkérte Orbán Ferenc tanácsnokot az ülés vezetésére és elhagyta az üléstermet. A
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.
3. NAPIRENDI PONT: Döntés Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról és a
2019/2020. évi óvodai körzethatárokról
15 óra 38 perckor Dr. Mátics István bizottsági tag visszatért az ülésterembe, a jelenlévő bizottsági tagok
száma: 6 fő.
Benyiczki Ágota óvodavezető elmondta, az óvodavezetés javaslata az, hogy április 29-én és 30-án
legyen a beiratkozás. A körzethatárokat nem módosították. A népesség-nyilvántartó adatai alapján
minden körzetben magasabb lesz a felveendő gyerekek száma, mint amennyi férőhelyük van. A
beiratkozás előtti héten lesznek a nyílt napok az óvodában.
Orbán Ferenc tanácsnok elmondta, minden körzetben nagyobb lesz a létszám a maximális létszámnál.
Benyiczki Ágota óvodavezető elmondta, ez nem azt jelenti, hogy mindenkit biztosan ide fognak
beíratni. Akkor tudnak pontos adatot mondani, amikor tényleg beiratkoztak. Városi szinten 50 fővel lesz
több a létszám, de hogy ez valóban így lesz-e (pl. elköltöznek, vagy más település óvodájába íratják be a
gyerekeket), azt nem tudják előre. Mindig hozzászámítják azt is, hogy év közben folyamatos a
beiratkozás. Jelezte, hogy a 3 évnél fiatalabbakat nem tudják felvenni az idei évben sem.
Dr. Mátics István bizottsági tag jelezte, Mosolygó Óvoda szerepel a táblázatban.
Benyiczki Ágota óvodavezető elmondta, Meseliget Óvoda a helyes név.
Orbán Ferenc tanácsnok kérdésére – A többlet-létszám nem okozhat működési zavart? – az óvodavezető
elmondta, hogy megpróbálják megoldani, nincs más lehetőség. Lehetne megint új csoportnyitást
kezdeményezni, de a születési számokból látszik, hogy jövőre már nem lesz ennyi óvodáskorú gyermek.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Orbán Ferenc tanácsnok kérte a bizottság
tagjait, szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
20/2019. (III.20.) MOSB határozata
Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról
és a 2019/2020. évi óvodai körzethatárokról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága elfogadja
Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról és a 2019/2020. évi óvodai
körzethatárokról szóló előterjesztést és 1. és 2. mellékleteit.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2019. március 22.
Dr. File Beáta jegyző

15 óra 44 perckor Benyiczki Ágota óvodavezető távozott a bizottság üléséről.
4. NAPIRENDI PONT: Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Oroszlányi
Szervezete székhelyhasználati kérelme
Károlyiné dr. Plóza Melinda jogi referens ismertette a kérelmet.
15 óra 47 perckor Székely Antal elnök visszatért az ülésterembe, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 7
fő.
A bizottság tagjai kifogásolták, hogy a szervezet képviselője nem jelent meg a bizottság ülésén.
A kérelem megvitatását követően Székely Antal elnök, kérte szavazzanak.
A bizottság a kérelmet nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével, 2 igen, 1 nem szavazattal és
4 tartózkodással nem fogadta el, és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága
21/2019. (III.20.) MOSB határozata
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület székhelyhasználati kérelméről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága nem
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Oroszlányi Szervezete székhelyhasználati kérelmét, mert nem rendelkezik információval a létrehozandó
alapítványról.
Felelős:

Székely Antal elnök

További kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Antal elnök a bizottság nyílt ülését 15 óra 50 perckor
bezárta és zárt ülést rendelt el.

K.m.f.
Székely Antal
elnök

bizottság tagja
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