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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. január 26-ai rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyalóterem

Jelen volt:

Sólyom Jöran elnök, Hartyáni László, Hermann Istvánné, Przygoczki Ferenc,
Székely Antal bizottsági tagok
Kelemen Gabriella jegyzőkönyvvezető

Távol volt:

Gyuga Mihály, Illeg Pál bizottsági tagok

Meghívottak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Sólyom Jöran elnök köszöntötte a megjelenteket és a bizottság ülését 8 óra 4 perckor megnyitotta.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 5 fő jelen volt, majd ismertette
az ülés napirendi pontját.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait szavazzanak a napirendről.
A bizottság a napirendet nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta és
meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
29/2018. (I.26.) VFKB határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
2018. január 26-ai rendkívüli ülésén a következő napirendi pontot tárgyalja:
1. Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés tervezete
Felelős:

Sólyom Jöran elnök

1. NAPIRENDI PONT:

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés tervezete

Sólyom Jöran elnök elmondta, az Internetre feltöltésre kerültek az anyagok. Javasolta, hogy az alábbi
metódus alapján tárgyaljanak a mai ülésen: Először a 6. és 9. táblát vegyék végig, mik azok a költségek,
amikkel esetleg a bizottság nem ért egyet, nem javasol, vagy pluszban javasol. Információi szerint úgy
készült a költségvetés, hogy minden javaslat szerepel benne, ezért inkább kihúzásokat javasolt, csökkentve a
több mint 1 mrd Ft-os hiányt. Javasolta, hogy ezt követően tárgyalják végig a fejlesztési táblát, és a tavalyi
módszerhez hasonlóan idén is priorizálják az abban lévő fejlesztéseket.
6. tábla
Bartalus László osztályvezető elmondta, a közel 10%-nyi közúthálózat-bővítés (a tavalyi
ingatlanvásárlások kapcsán) miatt az útfenntartási keretet 10%-kal kérték megemelni. A parkfenntartásnál
szintén van egy közel 10%-os üzemeltetési költségemelkedés, a többi tétel a tervezett inflációnak megfelelő

mértékű. Új tételt nem látott a 6. táblában. Amennyiben ez a tábla így kerül elfogadásra, akkor az
üzemeltetést a tavalyi évhez hasonlóan tudják végezni.
Óváriné Szeglet Erzsébet ügyintéző hozzátette, hogy a bérlakás-üzemeltetéssel kapcsolatosan a tervezett
1.944 E Ft nem a 2018. évi költség, hanem a 2017. évre megállapított, de ez az elszámolás alapján kevesebb
lesz.
Hartyáni László bizottsági tag jelzése kapcsán Sólyom Jöran elnök kérte, a táblázatok szöveges részét
nézze át valaki, mert vannak benne elírások.
A továbbiakban a jelenlévők a 6. számú táblával kapcsolatban egyeztettek (illegálisan kihelyezett
lomhulladékok összegyűjtése, sportlétesítmények üzemeltetése, temetőfenntartás).
Sólyom Jöran elnök javasolta a jövő évi költségvetés tervezőinek, hogy a sportlétesítmények
üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi tétel egy közös elemben jelenjen meg, nem legyen szétszedve.
Székely Antal bizottsági tag felvetette, el kellene érni, hogy a temetőnél a gyalogos közlekedés az alsó
kaputól megjavuljon. Régi járólapok vannak ott, ha azokat felszedik, és a sárban közlekednek a gyalogosok,
az is sokkal biztonságosabb, mint a mostani állapot.
Ezt követően a jelenlévők erről, illetve a temető kerítéséről egyeztettek.
9. tábla
Bartalus László osztályvezető jelezte, a kiküldött anyaghoz képest van egy aktuális, melyet kivetített a
jelenlévőknek. A lényegi elem a belterületi utaknál lévő bruttó 250 M Ft keretösszeg, amivel részleteiben
kell foglalkozni a bizottságnak és az szerepel is a táblában. Két új tétel került a táblába.
A bizottság tagjai a Táncsics Mihály úti parkolóról egyeztettek.
Székely Antal bizottsági tag felvetette, volt-e cél azzal, hogy a Mindszenti úti buszmegállónál a járda
közepén vannak a táblák? Jelezte, ez egy keskeny járda. A bizottságnak meg kellett volna nézni ezt a tervet a
gyalogosok szemével is. Vagy a táblát kell máshova helyezni, vagy ki kell szélesíteni a járdát azon a
szakaszon.
Bartalus László osztályvezető elmondta, buszmegállónál előírás, hogy a peron szélétől mekkora távolságra
kell a táblát kihelyezni. 2010-ben átterveztették az összes autóbuszmegálló-helyet, akkor készült erre a
megállóra is a terv.
A kivitelező a kamionparkoló táblát ugyanerre a metodikára helyezte el. Áprilisban a tábla áthelyezésével
együtt a kivitelező az egyéb műszaki problémákat is javítani fogja.
A bizottság tagjai a „Népekbarátsága-Irinyi tengely” , a „Szakrendelő eszközbeszerzés támogatása fül-orrgégészeti betegvizsgáló kezelőegység”, a „Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai” című sorokról
egyeztettek.
Sólyom Jöran elnök jelezte, a két új elem a „Szent Borbála tér hangszigetelése” és a „Bölcsődefejlesztés”.
Egyeztetést követően javasolta, a hangszigetelést terveztessék meg. Javasolta, hogy készíttessenek
szakvéleményt a megoldásra.
Ezt követően a bizottság tagjai az „Emlékhely, emlékpark kialakítás” című sorról egyeztettek. Javasolták,
hogy a sor nevét javítsák felújításra. A Petőfi Sándor az emlékmű tisztítását javasolták, áthelyezését nem,
javasolták. Szent István mellszobor elhelyezését, illetve a volt Arany iskola előtti tér Szent István térre
történő elnevezését nem javasolta.
A „Közvilágítás”, az „Oroszlányi Kajakház fejlesztése”, továbbá a „Homlokzatfelújítási alap” című sorról
egyeztettek, mely utóbbi felhasználására kértek rákérdezni.
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Sólyom Jöran elnök a „Térfigyelő rendszer bővítése” című tételsor kapcsán javasolta, hogy a közterületfelügyelet szakemberei készítsenek egy középtávú tervet.
Az „Ebrendészeti telep” című sorra javasolta iroda kialakítására bruttó 5 M Ft tervezését.
9 óra 24 perckor Hermann Istvánné és Przygoczki Ferenc bizottsági tag elhagyta az üléstermet, a bizottság
jelenlévő tagjainak száma: 3 fő, a bizottság határozatképtelen.
Ezt követően a „Játszótéri eszköz pótlása” és a „Parkok, közterületek utcabútorai” című sorokról egyeztettek.
9 óra 28 perckor Hermann Istvánné és Przygoczki Ferenc bizottsági tag visszajöttek az ülésterembe, a
bizottság jelenlévő tagjainak száma: 5 fő, a bizottság határozatképes.
Sólyom Jöran elnök a bizottság egyetértésével javasolta az „Oroszlányi Kajakház fejlesztése” című sort
bruttó 20 M Ft-ra csökkenteni, a „Játszótéri eszköz pótlása” című sorra 3 M Ft-ot, a „Parkok, közterületek
utcabútorai” című sorra 2 M Ft-ot tervezni.
A jelenlévők tárgyaltak a „TAVAINK által, kerékpárút” című sorról.
9 óra 43 perckor Gyuga Mihály bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére, a jelenlévő bizottsági tagok
száma: 6 fő.
A bizottsági tagok a „Bányászati Múzeum pályázati kiegészítő beruházás költsége” című sor, a „Gárdonyi
Sportcentrum TAO támogatás önerő” című sor tartalmát egyeztették.
A „Szolgáltató Városközpont tervezését” című sort javasolták kihúzni, az összeget javasolták a tervezési
költségbe tenni.
Tárgyaltak a „Borbálai Óvoda részleges felújítása” című sorról, megegyeztek, hogy a sor neve „Borbálai
Óvoda felújítása” lesz. Közben 10 óra 11 perckor Gyuga Mihály bizottsági tag elhagyta az üléstermet, a
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 10 óra 14 perckor visszajött az ülésterembe, a jelenlévő bizottsági
tagok száma: 6 fő.
Sólyom Jöran elnök szünetet rendelt el.
SZÜNET
10 óra 23 perctől 10 óra 39 percig
A bizottsági tagok a 9.1. tábla „Hivatali gépkocsi beszerzés” című sorról egyeztettek.
Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi tervezett beruházásai (koncepció)
A jelenlévők az alábbi beruházásokat priorizálták:
I. Útépítés:
1. Belterületi utak:
Népek barátsága – Irinyi tengely (I/b befejezés)
Fürst S. u. (Bánki D. u. – Vasútállomás között) – amennyiben a 2018. évben megtörténik a
Felső-tó kotrása
2. Városi járdák felújítása:
Városi járdák ütemezett felújítása – III-IV. ütem – Népekbarátsága és a Tópart utca között a
zöldterületen párhuzamos parkolás kialakítása
Piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsatorna felújításához kapcs.)
3. Belterületi parkolók:
Táncsics M. út 31-41. környezete
Bánki D. u. 16-18. között – labdapálya felszámolásával – murvás parkoló
Népekb. u. 6-10. – Bánki D. u. között
Székely Antal bizottsági tag a Fürst S. úton a Rákóczi úttól a Bánki D. útig tartó szakaszán is javasolta a
parkolási problémákat előre venni.
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A bizottság tagjai megegyeztek, hogy január 30-án, kedden 8 órakor rendkívüli bizottsági ülésen folytatják a
költségvetés-tervezet tárgyalását.
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Sólyom Jöran elnök a bizottság ülését 12 órakor bezárta.

K.m.f.

Sólyom Jöran
elnök

bizottság tagja

Kelemen Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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