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Kontschán Flórián Jenő elnök köszöntötte a megjelenteket. A bizottság ülését 16 óra 3 perckor
megnyitotta.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen volt.
Ismertette a megküldött meghívó szerinti napirendi pontokat.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi
pontokról.
A bizottság a napirendet nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
1/2022. (I. 25.) határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A 2022. január 25-ei, rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. A Képviselő-testület 2022. január 27-ei ülése előterjesztéseinek megvitatása
2. A 2022. évi költségvetés előkészítése
3. A Pénzügyi Bizottság 2022. évi munkatervének elfogadása
Zárt ülés:
4. Tájékoztató önkormányzati szerződésekről
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Kontschán Flórián Jenő elnök javasolta, hogy a képviselő-testület ülésének napirendi pontjai közül „A
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány 2022. évi munkaterve”, „A Kölcsey Ferenc
Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása”, „Az
Önkormányzati Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a szervezeti
egységek szakmai programjának módosítása”, „Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei
telephelyének és Oroszlány Város Óvodáinak nyári nyitvatartási rendje”, „Döntés közbeszerzési eljárás

indításáról Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása tárgyban”
című napirendi pontokat a Pénzügyi Bizottság ne tárgyalja. Kérte, szavazzanak javaslatáról.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta
és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
2/2022. (I. 25.) határozata
az 1. napirendi pont keretében nem tárgyalandó előterjesztésről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A bizottság az 1. napirendi pont keretében „A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár
Oroszlány 2022. évi munkaterve”, „A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása”, „Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Szervezeti
és Működési Szabályzatának, valamint a szervezeti egységek szakmai programjának módosítása”, „Az
Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelyének és Oroszlány Város Óvodáinak nyári
nyitvatartási rendje”, „Döntés közbeszerzési eljárás indításáról Oroszlány Város Önkormányzata és
intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása tárgyban” című előterjesztéseket nem tárgyalja.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület
megvitatása

2022.

január

25-ei

ülése

előterjesztéseinek

Kontschán Flórián Jenő elnök jelezte, a meghívott vendégekre való tekintettel a 3. ponttal kezdik a
tárgyalást.
Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2022. évi támogatása
Kontschán Flórián Jenő elnök elmondta, helyben kiosztásra került a módosított határozati javaslat.
Röviden ismertette az előterjesztést.
Molnár István bizottsági tag kérdése az volt, hogy fordulhat elő, hogy egy gazdálkodó szerv kérésére,
hogy zárt ülésen tárgyalják az anyagot, nyílt ülésen tartják, az visszás, hogy több versenytárs tudomására
juthatnak adatok, nem biztos, hogy egészséges, ha közszemlére kerülnek.
Kontschán Flórián Jenő elnök elmondta, az OSE kérte a zárt ülésen történő tárgyalását, ezt később
visszavonta, a mellékleteket kérte, hogy kerüljön le az előterjesztésről.
Dr. Molnár Miléna aljegyző javasolta, hallgassák meg az elnök urat, hogy egyetért-e a nyilvános
tárgyalással.
Beck Ferenc az OSE Lions Kft. ügyvezetője elmondta, Székely Antal indítványozta, hogy ne zárt ülés
keretében legyen, beleegyezett, naivan mondta, hogy legyen nyilvános. Nem tudta, hogy a táblázatok is
nyilvánosak lesznek, ezért kérte a jegyző asszonyt, vegyék le a honlapról. Lehet látni, hogy a kis csapatok
közé tartoznak, ha nem támogatják őket, lehet, hogy majd nem tudnak fizetni az embereknek. A TAO
támogatások sem egyszerre érkeznek. Megköszönte az előző évi támogatásokat. Oroszlány neve
összeforrt a kosárlabdával, 2011 óta van kiemelt támogatás, szép eredményeket értek el, szeretné, ha a
város lakói büszkék lennének erre.
Kontschán Flórián Jenő elnök elmondta, sem bizottsági ülésen, sem máshol nem hangzott el, hogy a
támogatást az önkormányzat meg kívánja szüntetni. Az új határozati javaslat kicsit merevebb, mint az
OSE által benyújtott eredeti előterjesztés. Az az oka, hogy a 25 M Ft-ot előlegként jóváhagyja a testület,
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illetve tudomásul veszi, hogy 50 M Ft támogatási igénnyel fordult az egyesület az önkormányzathoz.
Ameddig a városnak nincs költségvetése, ilyen ígéretet a város ne tegyen, ez nem azt jelenti, hogy nem
fog megvalósulni.
Papp Péter bizottsági tag kérdése az volt, hogy az OSE Lions támogatására a 2022 költségvetés-tervezet
hány M Ft-ot tervez.
Bársony Éva osztályvezető elmondta, 50 M Ft van betervezve.
Papp Péter bizottsági tag elmondta, módosító javaslatot szeretne tenni, az eredeti határozati javaslatot
támogatná.
Kontschán Flórián Jenő elnök hozzátette, abban, hogy a költségvetés-tervezetben szerepel az 50 M Ft,
annyit is jelent, hogy az önkormányzat ezzel számol, de elkészült jóváhagyott költségvetés nincs.
Papp Péter bizottsági tag véleménye szerint az eredeti előterjesztés a jó. Nem azt jelenti, hogy 100 % a
kérés teljesítés, hanem egyetértenek a támogatás kérelmével. Javasolta, az eredetileg megküldött anyag 1.
pontja maradjon.
Kontschán Flórián Jenő elnök idézte az eredeti határozati javaslat 1. pontját.
Papp Péter bizottsági tag elmondta, a kérelemmel ért egyet.
Beck Ferenc az OSE Lions Kft. ügyvezetője elmondta, a támogatásért cserébe az OSE emelt bérleti díjat
fizet, a rezsijét is átvállalta, lehet több is lesz 50 M Ft-nál a költségük.
Papp Péter bizottsági tag módosító javaslata az volt, hogy az eredetileg megküldött határozati javaslat 1.
pontja változatlanul kerüljön a határozatba.
Kontschán Flórián Jenő elnök kérte, aki egyetért azzal, hogy az eredeti előterjesztés határozati
javaslatának 1. pontja, valamint a módosított határozati javaslat 2. és 3. pontja képezze a határozati
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért 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:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
3/2022. (I. 25.) határozata
„Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2022. évi támogatása” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2022. évi támogatása”
című előterjesztést azzal, hogy az eredeti előterjesztése határozati javaslatának 1. pontja, valamint a
módosított határozati javaslat 2. és 3. pontja képezze a határozati javaslatot.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök
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Hulladékkezelési többletszolgáltatásokkal kapcsolatos döntések
Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Óvári László az OKÖ Zrt. vezérigazgatója elmondta, az elmúlt évben két lomtalanítás volt betervezve,
ebből egyet tudtak realizálni, májusban, ami meghaladta az előző évek volumenét, így a novemberben
meghirdetett lomtalanítást nem tudták bevállalni. A májusi lomtalanítás alkalmával napi 5-6 autó
gyűjtötte a hulladékot, 2-3 fordulóval. Ezt a lomtalanítási módot szét kellett bontaniuk. Kiemelte, az
elmúlt évben többletfeladataik is jelentkeztek. A szelektív hulladékgyűjtés, ami a korábbi zsákos módon
történt, a többszörösére nőtt, létszám fejlesztést is igényelt. A zöldhulladék is megnőtt. A javaslatban
meghirdetett időpontokban javasolják a hulladékgyűjtést elvégezni. Két különböző héten végeznék, 1-1
napra lenne meghirdetve. A tömbös területnél nem javasolnák az egy időpontra történő meghirdetést. Az
árajánlat figyelembe veszi az elmúlt évi költség növekményeket, illetve az idei évben várható
költségnövekményeket.
Papp Péter bizottsági tag kérdése az volt, a hulladékudvarral kapcsolatban van-e valamilyen információ.
Óvári László vezérigazgató elmondta, múlt héten volt a hulladékudvar részleges műszaki átadása, a
kerítés nincs még kész, a közmű bekötések részben vannak meg, illetve az elektromos bekötés nincs kész.
A társulás elnökasszonya szerint május végéig használatba kerülhet.
Kontschán Flórián Jenő elnök kérdése az volt, hogy a kertes házaknál a hulladék begyűjtési rendje nem
fog-e változni.
Óvári László vezérigazgató elmondta, a begyűjtés előtti napon kéne kihelyezni a hulladékot. Kérte az
önkormányzatot, hogy a lebonyolítás során valami rendőri, közterület-felügyelői ellenőrzés legyen.
Kontschán Flórián Jenő elnök kérdése az volt, hogy a tömbházas területeken az előző nap kihelyezett
hulladékok másnap való elszállítása fog-e történni.
Óvári László vezérigazgató elmondta, most is így működik.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért Kontschán Flórián Jenő elnök 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:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
4/2022. (I. 25.) határozata
a „Hulladékkezelési többletszolgáltatásokkal kapcsolatos döntések” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Hulladékkezelési többletszolgáltatásokkal kapcsolatos
döntések” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Fedezetigazolás a villamos energia 2023-2025. évi beszerzése tárgyú csoportos közbeszerzési eljárásban
Németh Gábor az OIH Zrt. vezérigazgatója elmondta, az önkormányzat elindított egy csoportos
beszedést, javasolta, az összes önkormányzati sportlétesítményt, illetve minden ilyen jellegű ingatlant is
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be kéne vonni ebbe, minél nagyobb kontingenst tud megpályázni, annál kedvezőbb árak jönnek be.
Jelenleg az uszodának 1,2 M Ft a havi villamosenergia díja. Idén keresték már meg társaságukat 55 Ft-os
energia árral. 2022. december 31-ig kötött szerződésük van, de ha elszabadulnak az árak, nagy problémák
lesznek a későbbiekben.
Kontschán Flórián Jenő elnök egyetértett a felvetéssel, a város létesítményeinél indokolt lenne, ha
csatlakozni tudnának.
Németh Gábor vezérigazgató hozzátette, ha bármilyen információ kell a fogyasztásokról, keressék őket.
Kontschán Flórián Jenő elnök megköszönte a tájékoztatást.
Javaslat önkormányzati ingatlan Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. részére történő
üzemeltetésbe adására a GINOP-3.1.6-20-2021-00001 azonosító számú, „Digitális élményközpontok
hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című projekt oroszlányi részének
megvalósítása céljából
Kontschán Flórián Jenő elnök ismertette az előterjesztést, elmondta, véleménye szerint ez egy
megfelelő kihasználási lehetősége az ingatlannak.
Németh Gábor vezérigazgató elmondta, ez a megkeresés tavaly novemberben érkezett a polgármester úr
felé, az országgyűlési képviselő asszony részéről. Ez a cég az Innovációs és Technológiai Minisztérium
által alapított cég. Ennek 6 kezdő tagja lesz. A pályázatnak több összetevője van. Ez a társaság a szakmai
mentor, különböző képzési anyagokat, célcsoport elemzést, tematikákat dolgoz ki, ismeretterjesztő
anyagokat készít, speciális eszközöket biztosít. Virtuális valóság, okos otthon, robotika, 3D nyomtatás,
lézervágó eszközök számítástechnikai háttere kerülne beépítésre, és az ehhez kapcsolódó speciális
bútorzat. Ez több 100 M Ft nagyságrend, ez a cég biztosítaná ezek beszerzését, beszerelését. Az
önkormányzatnak kell biztosítani a helyszínt és üzemeltetni azt. Megfelelő képesítésű oktatókra lesz
szükség. A célcsoport a kisiskolásoktól a közoktatáson keresztül a felnőttképzésig, ipari parki cégek. A
Digitális Jólét Kft. 2022 március - 2023 március között tud biztosítani üzemeltetési bérleti díjat, amiért
szolgáltatást tud vásárolni, a teljes szolgáltatást, üzemeltetést az OIH Zrt.-nek kell biztosítani. Ez az
ingatlan jó állapotban van, de a földszinti részt át kell alakítani. Abból a pénzből, amit a társaság nyújt,
kell megfinanszírozni az átalakítás költségeit is. 2023 márciustól van az 5 éves időszak, az 5 éves
fenntartás alatt, mint üzemeltetőnek, biztosítani kell a működést. Olyan irányok hangzottak el az
egyeztetéseken, hogy később a működésre is lesznek pályázati források. A pályázat keretében vállalni kell
indikátorokat, 35 foglalkozás egy évben. Arra kell törekedni, hogy saját bevételt is tudjon termelni a
központ. Szűk a határidő, március 31-én kész kell lennie.
Hermann Istvánné bizottsági tag kérdése az volt, az OIH Zrt.-nek milyen személyzetet kell biztosítania,
pl. takarítónő, biztonsági őrzés.
Németh Gábor vezérigazgató elmondta, a vagyonvédelmet biztosítani kell, a működéssel kapcsolatos
felelősségbiztosítást az üzemeltetőnek kell vállalnia. 4 főről van szó, akik részt vesznek dolgozóként.
Nem kell folyamatosan nyitva tartani. Megfelelő szakképesítéssel rendelkező oktató gárdát kell szerezni,
kaptak is javaslatokat.
Elekes László bizottsági tag kérdése az volt, mekkora az összeg, ami ennek a kialakítására kell, 2023
után 5 évig a kötelezettsége az üzemeltetésnek az OIH Zrt.-re hárul-e.
Németh Gábor vezérigazgató elmondta, a cég bruttó 41 és fél M Ft-ot biztosít pályázat keretében, ebből
kell megoldani a felsoroltakat. Az eszközök szervizelése, pótlása a Digitális Jólét Kft.-t terheli, az
anyagok tekintetében induló készletet ez a társaság szállít le. Ezeknek a központoknak a működéséhez a
minisztérium fog kiírni pályázatokat.
Hermann Istvánné bizottsági tag elmondta, ezek a digitális eszközök szinte hetente újulnak meg.
Kérdése az volt, ezek megújítása, a technológia követése hogyan lesz.
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Németh Gábor vezérigazgató elmondta, a szakmai utánkövetést a társaság vállalja, 5 év után ezek az
eszközök itt maradnak, hogy mit lehet majd ezekből használni, az kérdés.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért Kontschán Flórián Jenő elnök 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:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
5/2022. (I. 25.) határozata
a „Javaslat önkormányzati ingatlan Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. részére
történő üzemeltetésbe adására a GINOP-3.1.6-20-2021-00001 azonosító számú, „Digitális
élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című
projekt oroszlányi részének megvalósítása céljából” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Javaslat önkormányzati ingatlan Oroszlányi
Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. részére történő üzemeltetésbe adására a GINOP-3.1.6-20-2021-00001
azonosító számú, „Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi
minőségbiztosítása” című projekt oroszlányi részének megvalósítása céljából” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök
SZÜNET
17:07-17:18

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést. Kiemelte, két jelentős összegű
pályázati pénz is érkezett az önkormányzathoz.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért 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:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
6/2022. (I. 25.) 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 Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 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:

Kontschán Flórián Jenő elnök
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Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések
Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért 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:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
7/2022. (I. 25.) határozata
a „Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések” című
előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

A polgármester illetményének megállapítása
Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért 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:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
8/2022. (I. 25.) határozata
„A polgármester illetményének megállapítása” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A polgármester illetményének megállapítása” című
előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Az alpolgármesterek illetményének/tiszteletdíjának megállapítása
Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Papp Péter bizottsági tag kérdése az volt, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesternek hogyan
változik a javadalmazása.
Bársony Éva osztályvezető elmondta, a havi bruttó tiszteletdíja 438.750 Ft.
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Papp Péter bizottsági tag kérdése az volt, előtte mennyi volt?
Dr. Molnár Miléna aljegyző elmonda, 2019-től a tiszteletdíja bruttó 314.100 Ft, költségtérítése 47.115 Ft
volt.
Papp Péter bizottsági tag elmondta, nem tudja támogatni a társadalmi megbízatású alpolgármester
jövedelem emelkedését, a képviselők tiszteletdíja reálértékben 20 %-kal fog csökkenni. Az utóbbi 2
évben a neki csatolt feladatokat nem kellett ellátnia. Javasolta, maradjon változatlan a javadalmazása,
függetlenül a személyétől. Módosító javaslata az volt, mivel törvény nem írja elő, a tiszteletdíja
változatlan maradjon. Kérte továbbá, hogy az 1. és 2. pontról külön szavazzanak.
Kontschán Flórián Jenő elnök kérte, először a módosító javaslatról szavazzanak, mely szerint a
határozati javaslat 2. pontjára vonatkozóan javasolja, Rajnai Gábor alpolgármester tiszteletdíja ne
változzon.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a
módosító javaslatról.
A bizottság a módosító javaslatot nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 2 igen, 4 nem
szavazattal elutasította és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
9/2022. (I. 25.) határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Nem támogatja a módosító javaslatot, mely szerint Rajnai Gábor alpolgármester tiszteletdíja ne
változzon.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Kontschán Flórián Jenő elnök kérte, aki a határozati javaslat 1. pontját támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztés határozati javaslata 1. pontjáról.
A bizottság a határozati javaslat 1. pontját nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen
szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
10/2022. (I. 25.) határozata
„Az alpolgármesterek illetményének/tiszteletdíjának megállapítása” című előterjesztés
határozati javaslata 1. pontjának a véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az alpolgármesterek illetményének/tiszteletdíjának
megállapítása” című előterjesztés határozati javaslata 1. pontját.
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Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Kontschán Flórián Jenő elnök kérte, aki a határozati javaslat 2. pontját támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a
határozati javaslat 2. pontjáról.
A bizottság a határozati javaslat 2. pontját nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen, 2
nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
11/2022. (I. 25.) határozata
„Az alpolgármesterek illetményének/tiszteletdíjának megállapítása” című előterjesztés
határozati javaslata 2. pontjának a véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az alpolgármesterek illetményének/tiszteletdíjának
megállapítása” című előterjesztés határozati javaslata 2. pontját.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Molnár István bizottsági tag 17 óra 32 perckor elhagyta az ülést, a jelen lévő bizottsági tagok száma 5
fő.
Döntés a köztisztviselő illetményalap 2022. évi mértékéről
Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Papp Péter bizottsági tag kérdése az volt, ez mennyivel terheli éves szinten a költségvetést.
Bársony Éva osztályvezető elmondta, járulékokkal együtt 69 M Ft-tal terheli.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért Kontschán Flórián Jenő elnök kérte a
bizottság tagjait, szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
12/2022. (I. 25.) határozata
a „Döntés a köztisztviselő illetményalap 2022. évi mértékéről” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Döntés a köztisztviselő illetményalap 2022. évi
mértékéről” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök
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A VII-VIII. körzeti háziorvosi rendelők bérletével kapcsolatos döntések
Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
13/2022. (I. 25.) határozata
„A VII-VIII. körzeti háziorvosi rendelők bérletével kapcsolatos döntések” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A VII-VIII. körzeti háziorvosi rendelők bérletével
kapcsolatos döntések” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Hermann Istvánné bizottsági tag kérdése az volt, forrásadó nem terheli-e az önkormányzatot.
Bársony Éva osztályvezető elmondta, nem terheli.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért Kontschán Flórián Jenő elnök kérte a
bizottság tagjait, szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
14/2022. (I. 25.) határozata
az „Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos
döntések” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök
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2. NAPIRENDI PONT:

A 2022. évi költségvetés előkészítése

Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Bársony Éva osztályvezető elmondta, 292 M Ft kéne még, nőtt 45 M Ft-tal a hiány, ebbe bele van
számolva az 55 E Ft illetmény alap is. Figyelembe vette a januári előterjesztésekben szereplőket is.
Hermann Istvánné bizottsági tag kérdése az volt, a 28 M Ft-os települési támogatásba mi tartozik.
Bársony Éva osztályvezető elmondta, ehhez tartozik az ápolási díj, a temetési támogatás, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segély, lakhatással kapcsolatos támogatás, adósságkezelési
támogatás, települési támogatás, gyógyszertámogatás, szociális célú tűzifa, ezek összesítése a 28 M Ft, ez
tavaly felhasználásra is került.
Hermann Istvánné bizottsági tag elmondta, a Humán Bizottságnál osztják a segélyeket, hogy elkerüljék,
hogy valaki kétszer részesüljön támogatáshoz, ezek szerint nem.
Bársony Éva osztályvezető elmondta, a kollégák ezt figyelik.
Elekes László bizottsági tag elmondta, mikor ezeket a táblákat nézi, nem tudja, hogy jót néz-e. Kérdése
az volt, nem lehetne-e a lap aljára tenni, hogy mikoriak.
Bársony Éva osztályvezető elmondta, az első oldalon látszik.
Hermann Istvánné bizottsági tag kérdése az volt, miből lehet még csökkenteni.
Kontschán Flórián Jenő elnök véleménye szerint nem a csökkentés a legjobb út, hanem a bevételeket
kéne növelni.
Bársony Éva osztályvezető hozzátette, a költségvetés rendeletben kell dönteni, ha hitelt szeretnének
felvenni. Március 16-án el kell kezdeni az engedélyeztetési folyamatot, de műszaki tartalom is kell.
A bizottság tudomásul vette a költségvetés-tervezet jelen állapotát.
3. NAPIRENDI PONT:

A Pénzügyi Bizottság 2022. évi munkatervének elfogadása

Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
15/2022. (I. 25.) határozata
a Pénzügyi Bizottság 2022. évi munkatervének elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadta a Pénzügyi Bizottság 2022. évi munkatervét.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök
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További kérdés, hozzászólás nem volt, Kontschán Flórián Jenő elnök a bizottság nyílt ülését 17 óra 51
perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.
K. m. f.
Kontschán Flórián Jenő
elnök

bizottsági tag
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