Oroszlány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága és
Humán Bizottsága
2/2022. EB ülés

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
és a Humán Bizottság 2022. március 11-ei együttes üléséről

Az ülés helye:

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, I. emeleti tárgyalóterem

Jelen vannak:

Pénzügyi Bizottság: Kontschán Flórián Jenő elnök, Ángyán István,
Elekes László, Feczkó Rita, Hermann Istvánné és Papp Péter Attila
bizottsági tagok
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság: Sólyom Jöran elnök,
Szabó Ferenc és Szanyi Gábor bizottsági tagok
Humán Bizottság: Székely Antal elnök, Hermann Istvánné, Jónás Róbert,
Dr. Mátics István és Papp Péter Attila bizottsági tagok

Távol vannak:

Pénzügyi Bizottság: Molnár István bizottsági tag
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság: Gyuga Mihály József,
Kindl Attila, Molnár István és Przygoczki Ferenc bizottsági tagok
Humán Bizottság: Jugovics Józsefné és Vargáné Vojnár Katalin
bizottsági tagok

Meghívottak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Molnár Miléna aljegyző köszöntötte a bizottságok tagjait, az ülésre meghívottakat. Elmondta,
hogy a Képviselő-testület hatályos SZMSZ-ének 23. § (4) bekezdése alapján „a több bizottság
feladatait, hatáskörét érintő előterjesztések megtárgyalása érdekében a bizottságok együttes ülést
tarthatnak. Az együttes bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon az egyes bizottságok külön-külön is
határozatképesek. Az együttes bizottsági ülésen a bizottságok külön-külön hoznak határozatot.” Ezt
követően felkérte Kontschán Flórián Jenőt, a PB elnökét az Együttes Bizottsági ülés megnyitására.
Kontschán Flórián Jenő PB elnök az együttes bizottság ülését 9 óra 5 perckor megnyitotta,
megállapította, hogy a Pénzügyi Bizottság határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen volt.
Elmondta, a megküldött meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kérte a bizottság tagjait, szavazzanak
a napirendi pontról.
A Pénzügyi Bizottság a napirendet nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen
szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
30/2022. (III. 11.) 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. március 11-ei együttes ülésen az alábbi napirendi pontot tárgyalja:
1. A Képviselő-testület 2022. március 11-ei, rendkívüli ülése előterjesztéseinek megvitatása
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Sólyom Jöran VFKB elnök megállapította, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
nem határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 3 fő volt jelen.
Székely Antal HB elnök megállapította, hogy a Humán Bizottság határozatképes, mert a 7 fő
bizottsági tagból 5 fő jelen volt.
Kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi pontról.
A bizottság a napirendet nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
45/2022. (III. 11.) határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán 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. március 11-ei együttes ülésen az alábbi napirendi pontot tárgyalja:
1. A Képviselő-testület 2022. március 11-ei, rendkívüli ülése előterjesztéseinek megvitatása
Felelős:

Székely Antal elnök

Kontschán Flórán Jenő PB elnök megállapította, a Pénzügyi és a Humán Bizottság tart együttes
ülést. Javasolta, hogy az előterjesztéseket a bizottságok együtt tárgyalják kérdések, hozzászólások,
módosító javaslatok tekintetében, a kapcsolódó döntéseket a bizottságok külön-külön hozzák meg.
Sólyom Jöran VFKB elnök, Szanyi Gábor és Szabó Ferenc bizottsági tagok 9 óra 8 perckor elhagyták
az ülést.
1. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2022.
előterjesztéseinek megvitatása

március

11-ei,

rendkívüli

ülése

Döntés sportlétesítményeket érintő fejlesztésről
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Kontschán Flórián Jenő PB elnök kérte a
Pénzügyi Bizottságot, szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
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
31/2022. (III. 11.) határozata
a „Döntés sportlétesítményeket érintő fejlesztésről” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
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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 sportlétesítményeket érintő fejlesztésről”
című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Székely Antal HB elnök kérte a Humán 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 Humán Bizottságának
46/2022. (III. 11.) határozata
a „Döntés sportlétesítményeket érintő fejlesztésről” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán 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 sportlétesítményeket érintő fejlesztésről”
című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
Kontschán Flórián Jenő PB elnök kérdése az volt, hogy sorrendileg helyes-e, hogy először ezt az
előterjesztést tárgyalják, és csak utána a költségvetés-módosítást.
Dr. Molnár Miléna aljegyző elmondta, helyes ez a sorrend.
Bársony Éva osztályvezető elmondta, kifejezett jogszabályi előírás, hogy a költségvetést megelőzően
is először kell elfogadni és csak utána a költségvetést. Mivel hitelügylet miatt módosul, ez az első,
amit meg kell ismernie a testületnek.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Kontschán Flórián Jenő PB elnök kérte a
Pénzügyi Bizottságot, 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
32/2022. (III. 11.) határozata
„Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének 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
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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 önkormányzat saját bevételének, valamint
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegének megállapítása” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Székely Antal HB elnök kérte a Humán 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 Humán Bizottságának
47/2022. (III. 11.) határozata
„Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása”
című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán 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 önkormányzat saját bevételének, valamint
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegének megállapítása” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

A 2022. évi költségvetés - 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet - módosítása
Kontschán Flórián Jenő PB elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a Pénzügyi Bizottságot, 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
33/2022. (III. 11.) határozata
„A 2022. évi költségvetés - 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet - módosítása” 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 2022. évi költségvetés - 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelet - módosítása” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök
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Székely Antal HB elnök kérte a Humán 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 Humán Bizottságának
48/2022. (III. 11.) határozata
„A 2022. évi költségvetés - 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet - módosítása” című
előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán 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 2022. évi költségvetés - 3/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelet - módosítása” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Pályázati felhívás kiírása az Oroszlány, Petőfi udvar 6. fsz. 3. önkormányzati lakás bérbevételére
Kontschán Flórián Jenő PB elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Szemző Ildikó osztályvezető elmondta, a pályázati felhívás és az értékelési szempontok a képviselőtestület által elfogadott elv alapján kerültek meghatározásra.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Kontschán Flórián Jenő PB elnök kérte a
Pénzügyi Bizottságot, 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
34/2022. (III. 11.) határozata
a „Pályázati felhívás kiírása az Oroszlány, Petőfi udvar 6. fsz. 3. önkormányzati lakás
bérbevételére” 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 „Pályázati felhívás kiírása az Oroszlány, Petőfi udvar
6. fsz. 3. önkormányzati lakás bérbevételére” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Székely Antal HB elnök kérte a Humán 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:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának
49/2022. (III. 11.) határozata
a „Pályázati felhívás kiírása az Oroszlány, Petőfi udvar 6. fsz. 3. önkormányzati lakás
bérbevételére” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán 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 „Pályázati felhívás kiírása az Oroszlány, Petőfi udvar
6. fsz. 3. önkormányzati lakás bérbevételére” című előterjesztést.
Felelős:

Székely Antal elnök

Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Kontschán Flórián Jenő PB elnök az együttes bizottság
ülését 9 óra 21 perckor bezárta.
K. m. f.

Kontschán Flórián Jenő
PB elnök

PB bizottsági tag

Sólyom Jöran
VFKB elnök

VFKB bizottsági tag

Székely Antal
HB elnök

HB bizottsági tag
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