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Meghívottak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Papp Péter elnök köszöntötte a megjelenteket. A bizottság ülését 16 óra 7 perckor megnyitotta.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 9 fő bizottsági tagból 8 fő jelen volt. Ismertette az
ülés napirendi pontjait. Elmondta, az elsődlegesen kiküldött meghívót átnézték osztályvezető asszonnyal,
és helyben kiosztottak egy napirendi javaslatot, ahol a vendégekre való tekintettel a sorrenden
változtattak, és kihagytak olyan előterjesztéseket, amelyek pénzügyi döntést nem igényelnek. Érkezett
egy sürgősségi indítvány, javasolta, hogy ezt a sürgősségi indítványt, a „Részvétel a népmese anyanyelvi
kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban című, EFOP-3.3.4-17
kódszámú pályázati konstrukcióban” című előterjesztést tárgyalják először.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a napirendi
pontokról és azok tárgyalási sorrendjéről.
A bizottság a napirendet nyílt szavazással, 8 fő bizottsági tag részvételével, 8 igen szavazattal
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
52/2017. (III.27.) PB határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2017. február 6-ai ülésén
az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.
A képviselő-testület 2017. március 28-ai ülése előterjesztéseinek megvitatása
2.
Tájékoztató önkormányzati szerződésekről
3.
Kérdés, interpelláció
Felelős:

Papp Péter elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A
képviselő-testület
2017.
előterjesztéseinek megvitatása

március

28-ai

ülése

Részvétel a népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális
tanulásban című, EFOP-3.3.4-17 kódszámú pályázati konstrukcióban
Dr. Molnár Miléna aljegyző elmondta, hogy ennek a pályázatnak a megbeszélése volt ma az

intézményvezető asszonnyal, és ennek eredményeként tesznek javaslatot sürgősségi indítvány keretében a
pályázat támogatási kérelem benyújtására. Az elnyerhető pályázati összeg legfeljebb 80 M Ft, javasolják,
hogy az intézmény nyújtsa be a pályázatot. A pályázat költségvetése a következő: 25 %-os intenzitásban
lehetséges infrastruktúrális elemeket beépíteni a pályázatba, tárgyi elemeket, belső felújításokat,
burkolatokat, tárolószekrényeket, bútorzatot beszerezni a költésgvetésen belül. 25 % munkabér
kifizetésre, 50 % pedig rendezvényszervezésre, programok lebonyolításra használható. 50 M ft-ot
meghaladó összeg esetében 2 fő szakirányú pedagógus, vagy szakirányú végzettségű heti 40 órás
munkavállaló alkalmazását írja elő, a projekt megvalósítási időtartama 2 év. A támogatás formája vissza
nem térítendő, legalább 21 programot kell megvalósítani 12 hónap alatt. A projekt utófinanszírozású, de a
megítélt támogatás 50 %-a igénybevehető támogatási előlegként. A pályázat benyújtásának ütemtervét a
határozati javaslat alapján szeretné ismertetni, szeretnék kérni a felhatalmazást arra, hogy az intézmény
80 M Ft támogatás elnyerése érdekében támogatási kérelmet nyújtson be. A holnapi döntéssel a pályázat
előkészítésére hatalmazná fel a képviselő-testület az igazgatót, és a pályázati dokumentáció aláírására, és
benyújtására a MOSB általi jóváhagyást követően kap felhatalmazást az igazgató. A 3. pontban az
Agenda Pályázati Tanácsadó Kft-vel a pályázat előkészítésére vonatkozóan együttműködés alakulna ki. A
4. pont a megvalósítás szakaszára vonatkozik, a köznevelési intézményekkel szükséges együttműködési
megállapodásokat aláírni.
Takács Tímea az OKSZIK igazgatója hozzáfűzte, hogy ez a gyermekek foglalkozását elősegítené, és a
város költségvetését is segítené, a rendezvények egy részét ebből a pályázati pénzből tudnák
megvalósítani.
Papp Péter elnök kérdése az volt, milyen összegre gondoltak a pályázat benyújtásánál.
Takács Tímea igazgató elmondta, a maximumra.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 8 fő bizottsági tag részvételével, 8 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
53/2017. (III.27.) PB határozata
„Részvétel a népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és nonformális tanulásban című, EFOP-3.3.4-17 kódszámú pályázati konstrukcióban” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a „Részvétel a népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az
informális és non-formális tanulásban című, EFOP-3.3.4-17 kódszámú pályázati konstrukcióban” című
előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Takács Tímea igazgató 16 óra 17 perckor elhagyta az ülést.
Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület pénzügyi és szakmai beszámolója a 2016. évi támogatás
felhasználásáról és a 2017. évi támogatási szerződés jóváhagyása
Papp Péter elnök elmondta, a szakmai bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta az
előterjesztést. Az idei évi kérelemről annyit kell tudni, hogy az OSZE 1 M Ft-tal csökkentette az igényeit.
A képviselő-testületnek elvárása volt, hogy a megemelt összeggel gazdálkodó szakosztálynál
eredményességben is lépjenek előre. A labdarúgó felnőtt csapat 5 helyet lépett előre, a szakmai munka
eredményes.
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Sallói István az OSZE szakosztályvezetője a szakosztály nevében megköszönte az önkormányzat
támogatását.
Székely Antal bizottsági tag 16 óra 20 perckor megérkezett az ülésre, a bizottsági tagok száma 9 fő.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 9 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
54/2017. (III.27.) PB határozata
„Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület pénzügyi és szakmai beszámolója a 2016. évi támogatás
felhasználásáról és a 2017. évi támogatási szerződés jóváhagyása” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek „Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület pénzügyi és szakmai beszámolója a 2016. évi
támogatás felhasználásáról és a 2017. évi támogatási szerződés jóváhagyása” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Sallói István 16 óra 20 perckor elhagyta az ülést.
Az Oroszlányi Sportegylet pénzügyi és szakmai beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról és a
2017. évi támogatási szerződések jóváhagyása
Papp Péter elnök elmondta, hogy osztályvezető asszony jelzése alapján rendben volt az elszámolás. A
szakosztály is hozza az elvárt eredményeket.
Beck Ferenc az OSE elnöke az egyesület és a tagság nevében megköszönte a támogatást. Elmondta, a
tavalyi 3. helyhez képest egy helyezést léptek előre.
Papp Péter elnök elmondta, a MOSB megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, az utóbbi meccseken örömmel tapasztalta, hogy rendkívül
magas színvonalú a játék, közel 1000 fős a nézőközönség száma. Kérte a képviselőket, bizottsági tagokat,
hogy akinek módja van rá, az vegyen részt a mérkőzéseken.
Beck Ferenc elnök kiegészítésként elmondta, idén is szeretnék a Streetballt is megrendezni, ezen kívül
június 3-án egy országos rendezvényt, a B 33-as rendezvényt szeretnék megrendezni.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 9 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
55/2017. (III.27.) PB határozata
„Az Oroszlányi Sportegylet pénzügyi és szakmai beszámolója a 2016. évi támogatás
felhasználásáról és a 2017. évi támogatási szerződések jóváhagyása” című előterjesztés
véleményezéséről
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek „Az Oroszlányi Sportegylet pénzügyi és szakmai beszámolója a 2016. évi
támogatás felhasználásáról és a 2017. évi támogatási szerződések jóváhagyása” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Beck Ferenc 16 óra 25 perckor elhagyta az ülést.
Döntés a Felső-tó kotrás előkészítő 2017. évi munkálatairól valamint a parktavak üzemeltetéséről szóló
szerződés módosításáról
Papp Péter elnök elmondta, hogy a tókotrás előkészítésére a 2017. évi költségvetés fedezetet biztosít.
Árva Ferenc a Varikont képviselője elmondta, két részből áll az előterjesztés, az első rész az
üzemeltetési szerződés módosítása. Itt egy dologra szeretné felhívni a bizottság figyelmét, hogy a jelenleg
megállapított vízjárulék fizetési kötelezettségük átmeneti. 2017. évre megállapított 861 930 Ft, ez az
összeg, ha a tó kotrása megvalósul, akkor növekedni fog, ugyanis jelenleg egy csökkentett mértékű
vízkészlet járulékot fizetnek, amiatt, hogy a felső tó le van engedve, és mivel nem használják a teljes
lekötött vízmennyiséget, így összesen 62 %-os vízkészlet járulékot fizetnek. Ha a tó feltöltésre kerül a
következő években és nem találnak a hasznosítás szempontjából mentességre okot adó tényezőt, akkor
1,2 M Ft lesz éves szinten. Az előreterjesztés 2. részének annyi előzménye volt, hogy a költségvetés
tervezésekor elnök úrral, a VFKB elnökével, a hivatal érintett munkatársaival, illetve egy tervezővel egy
közös munkaértekezleten leültek, és átbeszélték, hogy mik lennének azok a feladatok, amelyek
szükségesek a tókotrás előkészítéséhez. Ezt fogalmazta meg a tervező is, az ő javaslatára került
összeállításra az ez évi munkálatok tervezése és költségvetése.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, a VFKB egyöntetűen támogatta az előterjesztést.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 9 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
56/2017. (III.27.) PB határozata
a „Döntés a Felső-tó kotrás előkészítő 2017. évi munkálatairól valamint a parktavak
üzemeltetéséről szóló szerződés módosításáról” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a „Döntés a Felső-tó kotrás előkészítő 2017. évi munkálatairól valamint a
parktavak üzemeltetéséről szóló szerződés módosításáról” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Döntés a Majkon található, Oroszlányi Bányászati Múzeum 2017. évre tervezett, kisebb léptékű,
önkormányzati fejlesztéseivel kapcsolatban
Papp Péter elnök elmondta, ha a kisebb léptékű fejlesztéseket az üzemeltő LÜN Kft. végzi el, akkor ők
Áfát tudnak visszaigényelni.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, a VFKB ülésen egy lehetőséget vetettek fel, hogy egy TH hajlító
gépet is kiállíthatnának, a bányavágatok kialakításához szükséges TH íveket ezzel a géppel lehet
kialakítani. Azt kérték a LÜN Kft., illetve a múzeum dolgozóitól, hogy próbáljanak egy ilyen gépet
beszerezni.
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További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 9 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
57/2017. (III.27.) PB határozata
a „Döntés a Majkon található, Oroszlányi Bányászati Múzeum 2017. évre tervezett, kisebb léptékű,
önkormányzati fejlesztéseivel kapcsolatban” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a „Döntés a Majkon található, Oroszlányi Bányászati Múzeum 2017. évre tervezett,
kisebb léptékű, önkormányzati fejlesztéseivel kapcsolatban” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Árva Ferenc és Tassi József 16 óra 35 perckor elhagyta az ülést.
Az ebrendészeti telep működési szabályzata és szolgáltatási díjak megállapítása
Papp Péter elnök elmondta, hogy elkészült az ebrendészeti telep működés szabályzatának tervezete.
Hozott egy olyan döntést a képviselő-testület, hogy a várható októberig befejeződő ebrendészeti telep
fejlesztésére nem írtak ki új közbeszerzési eljárást, a képviselő-testület a közbeszerzési munkacsoport
javaslatára úgy szavazott, hogy Szalczinger Ferenc szerződését októberig meghosszabbítják, és amikor
már láthatók az új telep üzemeltetési költségei, akkor foglalkozik újra a képviselő-testület az ellátandó
feladatok meghírelésével. Időközben Szalczinger úr jelezte, hogy ha a telep működési szabályzata életbe
lép, akkor az neki akkora többletmunkát jelent, hogy vagy munkaerő segítséget kér a hivataltól, vagy azt
kéri, hogy a vállalkozói díjat ennek az adminisztrációs munkának az elvégzésére bruttó 270 E Ft-tal
emelje meg a képviselő-testület.
Mindkét félnek az az érdeke, hogy ez a vállalkozási tevékenység zökkenőmentes legyen. A telep
felújítása mindenképpen maradjon benne a költségvetésben. Jussanak olyan megoldásra, ami elvezet
odáig, hogy a jelenlegi működést októberig lehetővé teszi.
Szalczinger Ferenc gyepmester elmondta, megnőtt az adminisztrációs munka, jelenleg egyedül van. Aki
ezt az előterjesztést összeállította, nem gondolta át, hogy hány személynek kell ez mögött lenni.
Tatabányán is 3 gyepmester van. A héten két nap alatt 20 kölyökkutya került a telepre. Szabadideje sincs,
fizikai képtelenség egyedül ezt elvégezni. Szívesen látna kint mindenkit a telepen, körbe tudná vezetni a
bizottsági tagokat, nézzék meg, milyen káosz uralkodik.
Papp Péter elnök kérdése az volt, hogy mit jelent a káosz.
Szalczinger Ferenc gyepmester elmondta, a káosz azt jelenti, hogy januártól már az önkormányzat
végezné a beszerzéseket, a beszerzés úgy történik, hogy leadják az igényeket, de nem azt kapják, amire
szükségük lenne. A hulladék elvitele sincs megoldva. Sok apró probléma van, amiben nem történt
változás, erről próbált beszélni a jegyzővel, ő azt mondta, minden meg fog oldódni. Az a baj, hogy a
telepen állatok vannak, amiket el kell látni, nincs eledel a telepen. Javasolta, hogy a kapcsolattartó hölgyet
helyezzék ki a telepre, ő ellátná a papírmunkát, belelátna a munkába, nem lennének gyanúsítgatások. Van
közmunkás is, 4 órában az is megfelelne. Nemrég kaptak egy minisztériumi ellenőrzést, nem találtak
semmilyen hiányosságot, illetve az állategészségügytől is folyamatos ellenőrzést kapnak, ők sem szoktak
hiányosságokat találni.
Papp Péter elnök elmondta, egy működési szabályzat nem foglalkozik azzal, hogy hányan dolgoznak
egy telepen, hanem a jogszabályi háttérrel próbál szabályozást biztosítani a telep számára.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, ha nem változott meg az előterjesztés, akkor a képviselő-testület
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elé az a döntés kerül, hogy elfogadják-e ezt a működési szabályzatot, vagy sem. Ha elfogadják, akkor két
másik döntést kell hozni, vagy megemelik a jelzett összeggel a vállalkozói díjat, vagy beállítanak másfél
álláshelyre embereket. Kérdése az volt, ha ilyen módon elfogadják, akkor a vállalkozó vállalja-e továbbra
is a telep üzemeltetését, a másik kérdés, hogy állandóra kell-e a másfél állás.
Szalczinger Ferenc gyepmester elmondta, mindenképp kellene a másfél állás.
Papp Péter elnök kérdése az volt, a másfél álláshely a működési szabályzat életbelépése miatt kell-e.
Szalczinger Ferenc gyepmester elmondta, igen.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, múlt hét hétfőn 3 órás megbeszélést folytattak az állatorvossal, az
ebrendésszel, és a hivatal kollégáival. A megbeszélést követően egyenként mind amit az állatorvos, mind
amit az ebrendész kifogásolt, javasolt, a végleges anyagban átírásra került. Az ebrendész akkor jelezte,
hogy a tavalyi vállalkozói díjjal nem tudja tovább vállalni a feladatot. Idei évben kedvezőbb, amit a
vállalkozó munkadíjként meg tud tartani, hiszen onnan kezdve, hogy a hivatal átvette az üzemeltetési
feladatokat, azáltal a költségeket is átvette. Az eszközökkel kapcsolatban, január 1-ével átkerült a hivatal
feladatkörébe az eszközök beszerzése, kapott is egy nagy listát az ebrendésztől, hogy milyen eszközökre
van szükség, ezekre december 31-ig nem volt igény. November végén, december elején az ebrendészeti
telep fejlesztésére próbált oly módon odafigyelni, hogy itt voltak a képviselői keretek, több képviselő
felajánlotta a maradvány keretét, hogy azt az összeget eszközök beszerzésére fordíthassák. Amit lehetett,
igyekeztek megvásárolni, volt ami csak januárban érkezett meg. Mondta, hogy március 31-ig a
nagyértékű eszközöket addig, amíg el nem dől, hogy most közbeszerzési eljárás kerül kiírása, nem tudja
teljesíteni. Múltkor döntött arről a képviselő-testület, hogy ez a szerződés meghosszabbításra kerül. Az
együttműködés akkor együttműködés, ha mindkét fél számára együttműködés. A megrendelésekkel
kapcsolatban, ha szakemberként azt mondja az állatorvos, hogy nem ér semmit, amit megrendeltek, akkor
szeretné konkrétan kérni, hogy mondják meg a megrendelendő áruk fajtáját. Most, hogy bekerült a 20
kölyökkutya a telepre, Omáscsik Orsolya kérte, hogy megveheti-e a kölyök kutya eledelt, azt is
egyeztették, hogy a kölyökkutyák oltási költségeit is felvállalják. Ezeknek a nyilvántartási,
adminisztrációs kötelezettségeknek eddig is meg kellett lennie, a hivatal az adminisztrációs terhek nagy
részét leveszi, ami az állatartással kapcsolatos, azokat a gyepmesternek kell elvégeznie. A segítséget az
adminisztrációra megteszi. Az lenne korrekt, ha egyenként megnéznék, mi az adminisztrációs munka,
nem tartja indokoltnak, hogy szükség lenne még másfél munkaerőre.
Székely Antal bizottsági tag kérdése az volt, hogy mi történik akkor, ha ezt ebben a formában fogadja el
a testület, és a vállalkozó így nem vállalja. Megjegyzésként annyit tenne az adminisztrációs terhekhez
hozzá, mindenki tudja, hogy mindig valamilyen horgász példát szokott erre hozni. 4x4 órában folyik a
horgászengedélyek kiadása, ezzel négy ember foglalkozik, amióta megváltoztatták a horgászati törvényt,
és hoztak néhány rendelkezést az adminisztrációról. Most szombaton volt egy megyei közgyűlés, ami
semmi másból nem állt, mint abból, hogy minden egyesület szidni tudta, amit előírtak. Tudni szeretné,
hogy kérdésére mi lesz a válasz, mert a határozati javaslatban az van, hogy a képviselő-testület elfogadja
ezt a szabályzatot, mi lesz ennek a következménye, mert az nincs mellé téve, hogy a képviselő-testület
vagy döntsön a pénzről, vagy állítson be másfél álláshelyet. Az a kérdése, hogy mi van akkor, ha
Szalczinger úr nem fogadja el, mi lesz másnap a kutyákkal.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmonda, elolvasta a feladatokat, tegnap frakcióülésen kérte polgármester
urat, hogy ennek az előterjesztésnek a mellékletében felsorolt tevékenységeket próbálják tematizálni.
Mind az állatorvos, mind az ebrendész részletes feladataira vonatkozóan ezt elvégezte, megkérte jegyző
asszonyt, hogy az ezzel kapcsolatos anyag kerüljön kiossztásra a bizottságnak. Ebben az anyagban
megpróbálta szétszedni a feladatokat feladattípusokra, megnézte a jogszabályokat is. Egyértelműen
rendezve van, hogy mi a gyepmester törvényes feladata, ennek a 80 % szakmai feladat, 20 % kötelező
nyilvántartási, és jelentési rendszer. Ha átnézik, hogy ebben a működési szabályzatban mi van
megfogalmazva, látszik, hogy olyan dolgok vannak leírva, amelyek egy általuk óhajtott más dolognak is
meg kívánnak felelni. Jelen pillanatban háromféle dologról beszélnek, az egyik, hogy milyen kötelező
feladatellátása van az önkormányzatnak az adott területen. A másik, hogy a hivatal munkatársai mit
szeretnének még elérni. A harmadik oldal, hogy a gyepmester hogy viszonyul ehhez a dologhoz, ez a
három dolog három irányba megy. Volt frakcióülésen egy gondolata, ha amennyiben ezt akarja a hivatal,
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javasolta, hogy azt a kollégát, aki ennek a területnek a gondnoka, tegyék ki a telepre, ezeket a feladatokat
lássa el. A mai napig úgy érzi, két dolgot kevernek, az egyik az állatok menhelyszerű kezelése, a másik a
közegészségüggyel kapcsolatos állatokhoz kötődő feladatok. Ebben a formában ezt az előterjesztést nem
tudja támogatni.
Papp Péter elnök elmondta, azért problémás a dolog, mert említésre került, hogy a törvény szerint mi a
gyepmester feladata, akkor lenne a feladata, ha a telepüzemeltetéséhez semmi köze nem lenne a
vállalkozásnak.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, a másik problémája az, hogy a szakmai feladatok közül minden
tevékenységet egyértelműen vagy az orvoshoz, vagy a gyepmesterhez rendeli a jogszabály. Az, hogy van
egy telephely, amit üzemeltetni kell, az eddigi üzemeltetési rendbe próbáltak beavatkozni, és keltették azt
az állapotot, ami jelen pillanatban van. Szalczinger úrnak igaza van, amikor arról beszélnek, hogy üzemet
kell működtetni, egy telep üzemeltetése nem az, mint a gyepmesteri feladatok ellátása. Ezért nem tetszett
neki akkor sem, amikor az önkormányzat úgy döntött, hogy át akarja venni az üzemeltetéshez kapcsolódó
feladatokat, mert akkor is mondta, hogy ebből a jövőben komoly problémák lesznek. Ha üzemeltetni
akarják a telephelyet, akkor vagy vegyék át az összes üzemeltetési feladatot, vagy megfelelő emberüket
tegyék ki a telepre, vagy megmondják Szalczinger úrnak, hogy a teljes telep üzemeltetést ezekkel a
feltételekkel mennyiért csinálná meg.
Papp Péter elnök elmondta, azt kell letisztázni, hogy a telep üzemeltetés az tiszta lesz, vagy vegyes
üzemeltetés.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, nem tudja elfogadni, hogy zavaros a működési szabályzat. Az, hogy a
jogszabály az ebrendész feladatait felsorolja, az egy dolog, a képviselő-testület feladatait is felsorolja a
Magyarország önkormányzatairól szóló törvény, mégis van a képviselő-testületnek is működési
szabályzata. A telepnek is van egy működési szabályzata, ami tartalmaz munkaköri leírásokhoz
kapcsolódó leírásokat, másrészt tartalmaz olyan szabályzatokat, pl. nyitvatartási rend, ami az oroszlányi
ebrendészeti telep sajátossága. Még mindig nem nagyon hallja ki azokat a nyilvántartási feladatokat, ami
problémát okoz, nincsenek megfogalmazva, mik azok a nyilvántartási feladatok, amiről úgy gondolja
Szalczinger úr, hogy nem az ebrendész feladata. A nyilvántartási feladatok annak a feladatai, aki az adott
kutyával foglalkozik. Elmonda, hogy nincs olyan, hogy ebrendészeti telep gondnoka. Az állatorvos
feladataival kapcsolatban egyeztettek, az állatorvos azt elfogadta. Hangsúlyozta, hogy tudja, hogy ez nem
egy állatmenhely, tudja, hogy ez egy ebrendészeti telep.
Szalczinger Ferenc gyepmester elmondta, a közterület-felügyelők megfogtak egy kutyát, kimentek a
területre, leadták ezt az anyagot a befogott kutyáról a kapcsolattartó hölgynek, Omáscsik Orsolyának. Ő
felvette a kapcsolatot a tulajdonossal és olyan információkat adott ki, hogy elszállíthatja a kutyát. A kutya
nem rendelkezett érvényes védőoltással. Azt le kéne valahogy szűrni, hogy úgy menjenek ki információk,
hogy az mindenkinek jó legyen.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, hétfőn ezt nyomatékosan elmondta.
Szalczinger Ferenc gyepmester elmondta, igen, de nem működik. Ha extrém dolog van, vagy a
rendőrségnek, vagy a közterület-felügyeletnek jelenti, nem tudja, miért kell ezt egy műszaknaplóval
megerősíteni. Egy A4-es lapon egy kutya minden adata szerepel. Ő nem egy alkalmazott, hanem egy
vállalkozó, pontos beszámolót szokott adni. Kölcsönös bizalomra lenne szükség.
Székely Antal bizottsági tag kérdése az volt, miről fognak holnap dönteni. Ha arról szól, hogy
elfogadják a szabályzatot, ki fogja összegyűjteni a kutyákat. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy van
egy működtetés, és van egy azon kívüli tevékenység. Nehezen tud elképzelni olyan telepüzemeltetést,
amibe legalább ketten szólnak bele. Ha valaki, aki ért hozzá, azt a javaslatot adja, hogy az üzemeltetést
csinálja az önkormányzat, a többit a vállalkozó, az egy viszonylag tiszta kép.
Papp Péter elnök elmondta, jelen pillanatban keverik a telep üzemeltetést és a szakfeladatok ellátását,
ezt külön kéne kezelni. A telepüzemeltetést le kell majd tisztázni írásban, hogy hogy gondolják.
7

Dr. Mátics István bizottsági tag elmondta, hogy azzal kezdődik a működési szabályzat, hogy a
gyepmester a Szalczinger Ferenc. Az állatorvos részletes feladat felsorolása után a 4. pontban szerepel az
ebrendész részletes feladatai: „felelős a gyepmesteri feladatok ellátásáért…”. Kérdése az volt, hogy ki az
ebrendész, és ki a gyepmester.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, hogy a két megfogalmazás egy és ugyanaz.
Papp Péter elnök kérdése az volt, ha egyébként a jelenlegi szerződést, ha nem bolygatják, akkor
októberig a feladat ellátása rendben van-e.
Szalczinger Ferenc gyepmester elmondta, ha megkapná a megrendelt anyagokat, akkor nem lenne
semmi probléma. Megkezdődik az építkezés is, ott napi 8-10 órában készenlétben kell ülni, ezt egyedül
nem tudja megoldani.
Papp Péter elnök kérdése az volt, hogy magával az SZMSZ-el van-e valakinek szakmai problémája,
mert akkor válasszák külön a feladatellátást, illetve a működési szabályzat elfogadását.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, visszatérve a törvény által szabályozott keretekre, ha valaki
megnézi azt a tíz pontot, abban kifejezetten elhullott, kóbor vagy leadott állatról beszél a jogszabály. A
feladatkörben a vadállatokkal is vannak feladatok. Szeretné, hogy olyan tevékenységről szólna ez a
szabályzat, amiről az önkormányzatnak kötelező feladatellátása van.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, jelenleg a telephely egy funkcióra alkalmas, hogy a kutyákat befogadja.
Sólyom Jöran bizottsági tag kérdése az volt, hogy akkor miért szerepel a szabályzatban több helyen
macska.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, hogy az állati tetemeket igen, de az élő macskákat nem tudja befogadni.
Szalczinger Ferenc gyepmester elmondta, 9 éve próbál valamit csinálni, senki nem kérdezte meg, hogy
az egyéb állatok hova kerülnek. Amikor hatósági megfigyelésre ki van adva egy állat, azt Oroszlányra
kell hoznia, ez 3-5 állat évente. Az önkormányzattól 609 E Ft bruttó összeget kap, volt két alkalmazottja,
két autó is volt, a védőruhákat is neki kellett finanszíroznia, ebből a pénzből ezt nem tudja kitermelni.
Ami felkérést Oroszlányon kapott, azt mind elvégezte. Az a legnagyobb problémája, hogy csináltak egy
összeollózott anyagot olyan helyekről, ahol 3-4 gyepmester dolgozik, egyedül ezt a feladatot nem tudja
ellátni.
Papp Péter elnök elmondta, arról van szó, ha a képviselő-testület megszavazza, és életbe lép április 1-től
ez az SZMSZ, akkor a vállalkozó a vállalkozási szerződését felmondja.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, volt egy kiírás, egy közbeszerzési eljárás, aminek meg vannak a
feltételei. Annak alapján született egy döntés, egy szerződés. Ezt a szerződést ez a szabályzat
ellehetetleníti. Vagy azt kell csinálni, hogy ezt a szabályzatot kell elnapolni, és megállapodni abban, ami a
kiírásnak is megfelel, vagy minden marad a régiben, és a legközelebbi közbeszerzési kiírás azzal lesz
pontosabb, hogy leírja, hogy a telepüzemeltetést is a vállalkozónak kell csinálni.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, a 2016. évi közbeszerzési eljárás után megkötött szerződés több pontban
is változott, kikerült belőle az üzemeltetési költségek kötelező eleme, amit Szalczinger Ferencnek
biztosítania kell. Az ebrendészet feladatai, maga a jogszabály által előírt feladatok ugyanazok maradtak,
az üzemeltetési feladatok vonatkozásában kerültek le feladatok Szalczinger Ferencről. A szerződés
teljesen átalakult, csak a vállakozási díj maradt meg. A Pénzügyi Bizottságtól várják a határozati
javaslatot.
Szalczinger Ferenc gyepmester elmondta, nem minden került le a válláról, a tetemelszállítást is ő fizeti.
Meg lehetne nézni, hogy január és március közt mennyi pénzt költött az önkormányzat a telepre.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, nem tudja, mennyi egy ilyen telep üzemeltetése, tapasztalat útján
8

mennek.
Szalczinger Ferenc gyepmester elmondta, a decemberi ülésen kérte aljegyző asszonyt, van három
hónapjuk, üljenek össze, beszéljék meg. Ez az utolsó pillanatban történt úgy, hogy nem egyeztettek. A
három hónap alatt senki nem kereste.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, a VFKB-nek volt egy kérése, amiben azt kérték, hogy mielőtt új
pályázatot írnak ki, előtte legyen összeszedve, hogy milyen tevékenységek, díjak vannak, ezt a mai napig
nem kapták meg. El kell dönteni, hogy elfogadják a szabályzatot, ha ebben nem döntenek, akkor holnap
hoznak egy olyan döntést, melynek az eredménye egy nem ellátott feladat lesz.
Papp Péter elnök elmondta, most úgy tűnik, ha elfogadják a szabályzatot, akkor a vállalkozó felmondja a
szerződését, amelyet októberig hosszabbított meg a képviselő-testület. Hozhatnak olyan döntést is, hogy
270 E Ft-tal kiegészítik és módosítják a vállalkozói szerződést októberig, vagy leveszik a napirendről.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, hogy a VFKB kérésével kapcsolatban jelezte, hogy akkor még nem
tudta, hogy mennyibe kerül egy évre az ebrendészeti telep működtetése. Tapasztalat alapján tud majd
információt adni, fél év vonatkozásában egy teljes összeget lehet majd tudni. A nyilvántartási feladatok
ellátásában tud segíteni.
Papp Péter elnök összefoglalva elmondta, a vállalkozó az SZMSZ megszavazásával jelzi, hogy a
vállalkozási szerződésében szereplő feladatait szerződött áron nem tudja ellátni. Másik verzió, a PÜB
ennek megoldására három javasaltot tesz, vagy nem fogadja el az elkészült SZMSZ-t, vagy a vállalkozási
szerződés módosítására javaslatot tesz a képviselő-testületnek ennek megemelésére októberig, ami bruttó
270 E Ft, vagy azt javasolja, hogy másfél álláshelyet biztosít adminisztratív célokra a vállalkozónak.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, hogy egyetért, valamint az lenne még a javaslata, hogy vonják
vissza ezt a napirendi pontot.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, ő a harmadikat tudná támogatni azzal, hogy ez többletkiadással
jár.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy azokat a feladatokat, amiket Szalczinger úr a telep
üzemeltetésével végez, az ez után is ugyanúgy menjen, annyival csökken az ő munkája, amit a hivatal
hajlandó átvenni. Van jó pár feladat, ami Omáscsik Orsolyának lehetne a feladata, pl. a kutyák gazdáinak
felkutatása. A nyilvántatásnak a számítógépes rendszerben naprakészen rendelkezésre kéne állni, hogy
aki érdeklődik, az a hivatalban megtehesse.
Papp Péter elnök elmondta, hogy akkor három verzió van, az első, a PÜB dönt arról, hogy nem fogadja
el az SZMSZ-t, és októberben visszatérnek rá, addig a jelenlegi szerződés marad. A második, elfogadják
az SZMSZ-t, az április 1-én életbe lép és biztosítanak havonta másfél álláshelyet a vállalkozás számára. A
harmadik, elfogadják a SZMSZ-t és álláshely helyett a vállalkozási díjjat szerződés módosítással
októberig 270 E Ft-tal megemelik.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy 270 E Ft-ot nem támogatja, a levételt sem és a másfél
álláshelyet sem.
Papp Péter elnök javasolta, döntsenek arról, hogy azt a javaslatot terjesztik a képviselő-testület elé, hogy
az elkészült SZMSZ ne kerüljön elfogadásra, ezzel a vállalkozónak ellátandó feladatköre ne változzon, és
a vállalkozási szerződés októberig nem kerül módosításra.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak a javaslatról.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen, 3 nem szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
58/2017. (III.27.) PB határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy „Az ebrendészeti telep működési szabályzata és szolgáltatási díjak
megállapítása” című előrjesztéssel kapcsolatban az elkészült SZMSZ ne kerüljön elfogadásra, ezzel a
vállalkozónak ellátandó feladatköre ne változzon, és a vállalkozási szerződés októberig nem kerül
módosításra.
Felelős:

Papp Péter elnök

Papp Péter elnök javasolta, döntsenek arról, hogy azt a javaslatot terjesztik a képviselő-testület elé, hogy
elfogadják az SZMSZ-t, április 1-ével hatályba lép és megemelik a hivatal létszámát másfél álláshellyel.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak a javaslatról.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 9 nem szavazattal
elutasította és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
59/2017. (III.27.) PB határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra
a Képviselő-testületnek, hogy „Az ebrendészeti telep működési szabályzata és szolgáltatási díjak
megállapítása” című előterjesztéssel kapcsolatban elfogadják az SZMSZ-t, április 1-ével hatályba lép és
megemelik a hivatal létszámát 1,5 álláshellyel.
Felelős:

Papp Péter elnök

Papp Péter elnök javasolta, döntsenek arról, hogy azt a javaslatot terjesztik a képviselő-testület elé, hogy
elfogadják az SZMSZ-t, április 1-én hatályba lép, és hivatali átszervezéssel másfél álláshelyet
biztosítanak az SZMSZ-ben többletfeladatként jelentkező adminisztrációs terhek ellátására.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak a javaslatról.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 3 igen, 6 nem szavazattal
elutasította és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
60/2017. (III.27.) PB határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra
a Képviselő-testületnek, hogy „Az ebrendészeti telep működési szabályzata és szolgáltatási díjak
megállapítása” című előterjesztéssel kapcsolatban elfogadják az SZMSZ-t, április 1-én hatályba lép, és
hivatali átszervezéssel másfél álláshelyet biztosítanak az SZMSZ-ben többletfeladatként jelentkező
adminisztrációs terhek ellátására.
Felelős:

Papp Péter elnök
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Papp Péter elnök javasolta, hogy döntsenek arról, hogy azt a javaslatot terjesztik a képviselő-testület elé,
hogy a PÜB elfogadásra javasolja az SZMSZ-t amely április 1-én hatályba lép, és októberig módosítja a
vállalkozói szerződést, oly módon, hogy a megemelkedett adminisztrációs terhek kompenzálására a
vállalkozói díjat havi bruttó 270 E Ft-tal megemeli.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak a javaslatról.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 9 nem szavazattal
elutasította és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
61/2017. (III.27.) PB határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra
a Képviselő-testületnek, hogy „Az ebrendészeti telep működési szabályzata és szolgáltatási díjak
megállapítása” című előterjesztéssel kapcsolatban a PÜB elfogadásra javasolja az SZMSZ-t amely április
1-én hatályba lép, és októberig módosítja a vállalkozói szerződést, oly módon, hogy a megemelkedett
adminisztrációs terhek kompenzálására a vállalkozói díjat havi bruttó 270 E Ft-tal megemeli.
Felelős:

Papp Péter elnök

Rajnai Gábor alpolgármester elmondta, sok elem felmerült, amivel azonosulni tud, de hogy ez az ügy
ne rekedjen meg, azt a felajánlást hozta szóba, amit jegyző asszony megtett, hogy a holnapi testületi
ülésig a most kialakult vélemények után, tudna ebben módosítást hozni a testület elé.
Papp Péter elnök elmondta, hogy a PÜB javaslata a képviselő-testület felé az, hogy az elkészült SZMSZ
ne lépjen érvénybe, a vállalkozói szerződés a jelenlegi állapotában októberig érvényben maradjon, és
akkor térnek erre vissza.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, továbbra is az a problémája, ha ez az előterjesztés marad, aminek
a határozati javaslata az, hogy a képviselő-testület elfogadja ezt a működési szabályzatot, és nincs más,
akkor jönnek ezek a következmények. A PÜB többsége arról döntött, hogy ne változzon, attól még nincs
másik előterjesztésük. Az előterjesztő dönti el, hogy fenntartja ezt az előterjesztést, vagy megváltoztatja.
A PÜB többségének az a javaslata, hogy nem fogadja el, ehhez az kell, hogy az előterjesztő visszavonja
az előterjesztését, vagy tesz egy másikat.
Szalczinger Ferenc gyepmester elmondta, hogy az SZMSZ miatt nem lett a szerződés aláírva, még nincs
érvényes szerződése.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, hogy február 28-án meghoztak egy olyan képviselő-testületi
határozatot, amely szerint október 17-ig meg kellett volna hosszabbítani a szerződést.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, hogy határozati javaslatot nem is hoztak, pont azért, hogy a PÜB
tárgyalja meg.
Papp Péter elnök elmondta, kérni szeretné a Pénzügyi Osztályt, a jegyző asszonyt, hogy holnapra a
vállalkozó írja alá a szerződést. A képviselő-testület hozott egy döntést, amit végre kell hajtani, és annak
semmi köze ehhez az SZMSZ-hez.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, azért nem lehetett egy testületi döntést végrehajtani, mert Szalczinger
Ferenc nem írta alá a szerződés módosítást, most utolsó pillanatban a héten közölte a feltételét. Közben
azt is közölte, hogy az a bizottsági döntés, ami alapján testületi ülésen döntöttek, senki nem kérdezte meg
őt, hogy egyáltalán vállalja-e a szerződés módosítást.
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Szalczinger Ferenc gyepmester elmondta, hogy ez miatt nem írta alá a szerződés módosítást.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, ha az a döntés születik, hogy nincs ebrendészeti SZMSZ, azt jelenti,
hogy azon a telepen mindenki azt csinál, amit akar.
Papp Péter elnök elmondta, vállalkozó jelezte, hogy változatlan feltételekkel hajlandó aláírni a
meghosszabbított szerződést októberig, ezt kérte holnap a testületi ülésig végrehajtani.
Szalczinger Ferenc gyepmester elmondta, hogy hatósági előírása van, a hatósági állatorvos készített egy
előírást, hogy mi a telepen a szabályzat, annak az utasítása szerint dolgozik.
Ezt követően Papp Péter elnök szünetet rendelt el, amely 18 óra 3 perctől 18 óra 18 percig tartott.
SZÜNET
Sólyom Jöran bizottsági tag ügyrendi javaslata az volt, hogy hozzon a PÜB olyan döntést, hogy ennek a
teljes tevékenységnek az alap költségvetése álljon össze.
Metzger Gyula bizottsági tag elmondta, hogy ennek a normális lerendezési módja az lenne, hogy
elkészülne egy telepfejlesztési terv, addig próbálják meggyőzni Szalczinger Ferencet, hogy vállalja
változatlan feltételekkel a telep működtetését, ez a tevékenység nem állhat meg.
Papp Péter elnök elmondta, hogy az ebrendészeti teleppel kapcsolatos javaslatokat a 3. napirendi
pontban tegyék majd meg.
Dr. Mátics István bizottsági tag elmondta, hogy az ebrendészeti telep kötelezően ellátandó hatósági
feladatot végez, működési szabályzatának kell lennie. Az látszik, hogy ez a hivatali telepműködtetés nem
megy zökkenőmentesen.
Szalczinger Ferenc gyepmester 18 óra 24 perckor elhagyta az ülést.
A Petőfi udvar 6-7. szám alatti önkormányzati bérlakások pályázati rendszerének kialakítása
Papp Péter elnök elmondta, hogy polgármester úr kezdeményezte ennek az előterjesztésnek a holnapi
testületi ülés napirendjéről való levételét. Elmondta továbbá, hogy egy hónapja kezdeményezte, hogy
tartsanak a 3. Petőfi udvari tömbbel kapcsolatban egy zárt ülést, bevonva a Varikont Kft-t, illetve a
Szociális Szolgálatot is. Jelezte, hogy jövő héten hétfőn 16 óra 30 perckor minden bizottsági tag illetve
testületi tag részvételével egy zárt ülést hívnak össze, ahol a 3. Petőfi udvari tömb, illetve a jelen
előterjesztés megtárgyalása lesz a feladat. Ott szeretnének egy politikai konszenzust kialakítani az
elkészülő új tömb bérbeadásáról, üzemeltetéséről, illetve a 3. tömb esetleges kiürítéséről.
Beszámoló a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatainak a Tatabányai Tankerületi Központhoz
történő átadásáról
Papp Péter elnök elmondta, hogy az előterjesztésből kiderül, hogy a szerződések átíratása folyamatban
van, a továbbszámlázott számlák rendezése is, a továbbszámlázott, és ki nem egyenlített számlák
végösszege 69.355 Ft.
Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy csak a közüzemi számlákat fogadják be. Folyamatosan
gyűjtik a számlákat, külön nyilvántartást vezetnek.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 9 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
62/2017. (III.27.) PB határozata
a „Beszámoló a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatainak a Tatabányai Tankerületi
Központhoz történő átadásáról” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a „Beszámoló a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatainak a Tatabányai
Tankerületi Központhoz történő átadásáról” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy a 2. pontban szereplő HÉSZ módosítást a VFKB tárgyalta,
az a temető melletti terület a Túra-Truck Kft. területe, jelen pillanatban Oroszlány Város Önkormányzata
kisajátítási eljárást fog kezdeményezni. A tulajdonos most kéri, hogy a gazdasági, kereskedelmi,
szolgáltatási övezetről szeretné átmódosítani lakóövezeti, kertvárosi övezetre, ez azt jelentené, ha a
kisajátítás bírósági szakaszba kerül, Oroszlány egy magasabb besorolási értékű területtel lenne kénytelen
perbe kerülni. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy azt kérték, hogy az útnak erre a területre vonatkozó
szakaszáról a kisajátításokat átvizsgálva nézzék meg azokat a feltételeket, hogy mi van akkor, ha ezen a
területen sajátítanak ki területet, vagy a szemben lévő oldalon, milyen költsége lenne, és milyen technikai
útvezetési és későbbi használati szempontok alapján lenne kedvezőbb a városnak. Ez az anyag egy hónap
múlva lesz esedékes. Várják meg a kért anyagot, döntsenek arról, hogy milyen irányba kívánják elvinni
azt a fejlesztést, és annak tudatában döntsenek arról, hogy átminősítik azt a területet.
Németh Ferenc bizottsági tag elmondta, a lakóépületek felőli részt nem tudják kiasajátítani, mert az
E.ON-nak megy ott egy nagyfeszültségű hálózata, a telekkönyvön nekik már tulajdonrészük van, nem
engedélyeznék.
Székely Antal bizottsági tag kérdése az volt, az átminősítésnek ehhez mi köze van.
Metzger Gyula bizottsági tag elmondta, megnő a terület értéke, azzal, hogy át van minősítve
lakóövezetté.
Papp Péter elnök elmondta, hogy eddig a vállalkozónak az volt az érdeke, hogy megvegyék. Ha a hivatal
egy hónap múlva a szakbizottsággal közreműködve javaslatot fog tenni az útvonal kialakítására, onnan
kezdve a vállalkozó kezdeményezését is lehet ezzel egy időben tárgyalni.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, nem biztos abban, hogy az az út mostanában megépül. Arra sincs
adat, hogy mi történik akkor, ha ez lakóövezet lesz, és csinálnak belőle két telket. Véleménye szerint ez a
kisajátítást nem érinti.
Papp Péter elnök elmondta, hogy az a terület rendszerváltás óta ott áll ipari besorolással, miért ne
várhatna a tulajdonos még egy hónapot.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, a területen ki van írva, hogy eladó. A vállalkozó érdeke is, hogy
tudja, hogy Oroszlány város hol kívánja elvinni az utat.
Metzger Gyula bizottsági tag elmondta, nem érdemes belemenni ilyen vitákba, a településrendezési terv
azt célozza, hogy az önkormányzatnak legyen elképzelése arra, hogy milyen irányban próbáljon
gazdálkodni a városi területekkel. Ennek a besorolásának a megváltoztatása valamilyen cél érdekében
történhet. Ha tudja, hogy az út meg fog épülni előbb utóbb, akkor is van egy elképzelése a városnak arra,
hogy ott szüksége van a területre.
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Dr. Molnár Miléna aljegyző 18 óra 41 perckor elhagyta az ülést.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, hogy nem látott tömeges jelentkezést a lehetséges építési
helyszíneken a temető környékén. Kérdése az volt, hogy egy forgalmas főútvonal biztos, hogy emeli-e a
telek értékét.
Papp Péter elnök elmondta, hogy ennek a teleknek feljebb is és lejjebb is mehet az ára, ha várnak egy
hónapot, akkor kiderül.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, ha Oroszlány város eldönti, hogy valahol egy E.ON vezeték
útban van, akkor meg tudja rendelni az E.ON-nál, hogy az a vezeték áthelyezésre kerüljön.
Németh Ferenc bizottsági tag elmondta, hogy azt mondták, hogy a nagyfeszültség áthelyezése
technikailag nem kivitelezhető.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, hogy amikor egy szabályzatot létrehoznak, akkor döntenek arról,
hogy a város bizonyos területein milyen jellegű dolgokat szeretnének látni. Meg vannak-e győződve arról,
hogy a város döntéshozói azon a területen más jellegű lehetőségeket gondolnak.
Székely Antal bizottsági tag hozzátette, ez azért került abba a besorolásba, mert ott volt egy iparterület,
ami megszűnt.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy annak idején javasolta, hogy mind a TSZ csirkefarmját,
mind ezt a területet vásárolja fel a város, egyiket sem tették meg, majd jöttek a vállalkozók és fillérekért
felvásárolták.
Sólyom Jöran bizottsági tag kérdése az volt Németh Gábor alpolgármesterhez, hogy az utolsó pontban
szereplő EFOP pályázat mennyire képlékeny.
Németh Gábor alpolgármester elmondta, hogy itt volt az Új Nemzedék Központtól egy tanácsadó, és a
pályázati programirodától egy kolléga, nem mondtak más információkat. A mai napon lesz a pályázati
kiírás módosítása. A pályázat beadásakor nem kell konkrétan név szerint megjeleníteni az abban részt
vevő lakókat.
Sólyom Jöran bizottsági tag kérdése az volt, hogy a pályázati kiírás szerint a hat pályázható elemből
négyben pályázni kell-e, az építés érintheti-e teljesen más személyeket is, mint amit az ösztönző.
Németh Gábor alpolgármester elmondta, érintheti más személyeket is.
Sólyom Jöran bizottsági tag kérdése az volt, hogy mi lenne a másik kettő.
Németh Gábor alpolgármester elmondta, az ösztönző rendszeren belül lehet több mindent csinálni. Van
ez az ösztönző rendszer, és van egy képzési rendszer. A képzési rendszer is meg van bontva, van egy
olyan irány is, hogy olyan fajta képzések vannak, amik felkészítik a résztvevőt a munkaerőpiaci
fellépésre. Aki részt vesz ebben a rendszerben, annak önkéntes közösségi munkákat is el kell vállalnia.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, hogy ez az ösztönző része.
Németh Gábor alpolgármester elmondta, hogy a jelenlegi ösztöndíjrendszer már működik, illetve a
letelepedési támogatás. Ezzel a Varikont Kft. foglalkozik. 19 főnek lehet kialakítani bérlakást, viszont a
pályázat beadása előtt össze kell hívni egy tájékoztató fórumot.
Papp Péter elnök javasolta, döntsenek arról, hogy a határozati javaslat 2. pontjánál a PÜB nem
támogatja a Helyi építési szabályzat módosítása érdekében végrehajtott tervezési programot az
előterjesztő által 1513. hrsz. telek esetében.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
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szavazzanak a módosító javaslatról.
A bizottság a módosító javalatot nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 7 igen, 1 nem
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
63/2017. (III.27.) PB határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a „Tájékoztató a két ülés
között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról” című előterjesztés határozati javaslatának 2. pontjánál nem támogatja a helyi építési
szabályzat módosítása érdekében végrehajtott tervezési programot az előterjesztő által 1513. hrsz. telek
esetében.
Felelős:

Papp Péter elnök

További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 9 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
64/2017. (III.27.) PB 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 elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a módosító javaslattal „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című
előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

A városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási
támogatásáról szóló 16/2016. (VII.2.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Papp Péter elnök elmondta, hogy a költségvetési keret megvan hozzá.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 9 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
65/2017. (III.27.) PB határozata
„A városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók
utazási támogatásáról szóló 16/2016. (VII.2.) számú önkormányzati rendelet módosítása” című
előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek „A városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi
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ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról szóló 16/2016. (VII.2.) számú önkormányzati rendelet
módosítása” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi beszámolója
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, a VFKB ülésen megtárgyalták, Illésné úrhölgy elmondta, hogy
azt a fél M Ft-ot, amit kérnek az elmaradt nyereségük kifizetésére a várostól, azt ők vissza kívánják
forgatni a városban valamilyen közlekedés fejlesztési témára, amely közösségi közlekedéshez
kapcsolódik.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 9 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
66/2017. (III.27.) PB határozata
„A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi beszámolója” című
előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek „A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi beszámolója2
című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. és az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. vezető
tisztségviselőinek díjazása
Papp Péter elnök elmondta, hogy a díjazások nem változtak, csak mivel két cégnél vállalnak feladatot,
ezért a két cég között április 1-től a tiszteletdíjnak meg lesz osztva az összege.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, felvetődött egy jogi vélemény a frakcióülésen, melyben a 2009.
CXXII. törvény 6. § (4) bekezdése arról szól, hogy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban
álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet
javadalmazásban, tehát a 60-40 %-os megosztás nem jó.
Papp Péter elnök javasolta, arról döntsenek, hogy a jogi tisztázás idejéig a PÜB tagjai nem foglalnak
állást az előterjesztés határozati javaslatának pontjaiban.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 8 igen, 1 nem szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
67/2017. (III.27.) PB határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem foglal állást a jogi
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tisztázás idejéig „Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. és az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
vezető tisztségviselőinek díjazása” című előterjesztés határozati javaslatának pontjaiban.
Felelős:

Papp Péter elnök

Kúria döntéséhez kapcsolódó jogi intézkedések
Papp Péter elnök elmondta, hogy volt egy kérésük, ugyanis nem tudják, milyen összegről van szó. Kérte
a Pénzügyi Osztályt, hogy holnapra adja meg az információt.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, a határozati javaslatban semmi más nincs, mint amire a Kúria
iránymutatást adott, arról volt szó, hogy meg kell szüntetni azt a határozatot, ami a béremelést jelentette.
Papp Péter elnök kérdése az volt, hogy az nem volt benne a határozatban, hogy a képviselő-testületet új
eljárás lefolytatására kötelezi-e.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, nem volt benne.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy a polgármester illetményének megállapítására új eljárást
nem indítanak. Kérdése az volt, hogy akkor ezzel a pénzzel mi lesz, nem kellene ennek a határozatnak
egy olyan részét képeznie, hogy a testület dönt arról, hogy rendelkezik erről az összegről.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, az eredeti fellebbezés nem a béremelés miatt indult a
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, hanem azért, hogy ezt közigazgatási üggyé nyílváníttassa a
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. Saját ítéletükben ezt munkaügyi döntéssé nyilvánították. A
fellebbezésre két év múlva a Kúria egy azóta megszűnt, 2016-os jogszabály alapján hozta meg a döntést.
A jogszabályok miatt más döntést nem hozhat a képviselő-testület, csak ezt, hogy megszünteti a
határozatot, mert erre kötelezte a Kúria. Iránymutatásban a Kúria nem hoz a jogegység miatt kizárólag az
önkormányzatra vonatkozó olyan döntést, ami az összes többire nem vonatkozik, hogy ezt a fajta
határozatát semmisítse meg, mivel az ítéletet is megsemmisítették.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, akkor az összeg visszajár az önkormányzatnak.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, pontosan ezért nem, egyébként pedig a Munka Törvénykönyve
szerint, ha valaki jóhiszeműen vesz fel többletjuttatást, amit a munkáltató juttat neki, azt legfeljebb 2
hónapra visszamenőleg lehet visszakérni.
Papp Péter elnök kérdése az volt, hogy miért Székely Antal az előterjesztő, a jogorvoslati eljárásokat
mindig a jegyző végzi.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, azért, mert meglátása szerint ez egy politikai döntés. A
polgármester nem a kormány alkalmazottja.
Papp Péter elnök elmondta, hogy az önkormányzati törvényben volt leírva, hogy képviselő-testület
polgármesteri juttatást nem állapíthat meg.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, az a bíróság nem volt jogosult, mert a polgármester úr nem
Oroszlány városát perelte be munkaügyi perben a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. A
közigazgatási területen a képviselő-testület felügyeleti szerve a Közigazgatási Hivatal. A Közigazgatás
Hivatal tett törvényességi észrevételt, az ő felügyeleti szerve a Kúria.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, hogy nem törvényességi észrevételt tett, hanem azért
fellebbezett, hogy az önkormányzat döntése közigazgatási ügy, ezen volt a vita. Nem a polgármester
perelt.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, akkor nem hivatkozhattak volna egy polgári peres
végeredményre, és az alapján nem lehetett volna kifizetni a polgármester javadalmazását.
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Székely Antal bizottsági tag elmondta, hogy a Kormányhivatal fordult a Közigazgatási és Munkaügyi
Bírósághoz.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy lehet, hogy a Kormányhivatal vitte oda, és kérte a Kúria
állásfoglalását.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, hogy a Kormányhivatal nem a Kúria állásfoglalását kérte.
Magyarországon ma még nem lehet ilyen állásfoglalásokra hivatkozni, mert annak nincs következménye,
az nem jogszabály.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, abban kéne dönteni, hogy a polgármester úr veszi-e magára
nézve kötelezőnek azt, hogy jogszerűtlenül vett fel pénzt. Hiányzik a határozati javaslatból az, hogy a
polgármester úrnak jogosulatlanul kifizetett összegnek mi lesz a sorsa. Azt a döntést törölte el a Kúria,
ami alapján az önkormányzat úgy gondolta, hogy kifizetheti.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, hogy a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság azt mondta, hogy a
Kormányhivatal nem indíthat eljárást, mert ez munkaügyi jellegű. Ez nem tetszett a Kormányhivatalnak,
ezért fellebbezett, a fellebbviteli bíróság megállapította, hogy ez nem munkaügyi jellegű.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy az alapján megvárta a polgármester úr azt az időpontot,
amíg a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság igent mondott rá, akinek egyébként ebben a témában a Kúria
véleménye szerint nem lett volna jogosultsága ítéletet mondani. Azt meg fogja megkérdezni a holnapi
képviselő-testületi ülésen, hogy a polgármester úr mikor fogja visszafizetni a jogtalanul felvett összeget.
Papp Péter elnök elmondta, hogy ilyen előterjesztéseket nem helyben kiosztással szoktak a bizottság elé
tenni.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, azért lett helyben kiosztva, ha nem írnák elő, hogy hány napon
belül kell erről dönteni, akkor ez mehetne más időpontban is. Az érdekes, hogy ez nem úgy működik,
mint egy jogállamban, hogy a Kúria döntése után a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hoz egy másik
ítéletet, és erről a feleket értesítik, ez a mai napig nem történt meg, és az a Kormányhivatal, amely
felszólalt ebben az ügyben, az önkormányzatot semmire semmivel nem kötelezte.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen, 1 nem
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
68/2017. (III.27.) PB határozata
a „Kúria döntéséhez kapcsolódó jogi intézkedések” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a „Kúria döntéséhez kapcsolódó jogi intézkedések” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

3. NAPIRENDI PONT:

Kérdés, interpelláció

Sólyom Jöran bizottsági tag kérte, hogy az ebrendészeti telep közbeszerzési eljárás kiírásához készüljön
ehhez a tevékenységhez egy konkrét részletes költségvetés-tervezet, tevékenységekre bontottan.
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Gyuga Mihály bizottsági tag kiegészítésként elmondta, hogy ezt azért hozták, mert egy olyan ötlet
merült fel, hogy csináljanak egy fal közbeszerzési eljárást, hogy megtudják a beérkezett ajánlatokból,
hogy mire számíthatnak.
Papp Péter elnök javasolta, kérjék fel a jegyző asszonyt.
Székely Antal bizottsági tag a sürgősségi indítvánnyal kapcsolatban kérte, arről a MOSB ne döntsön.
Papp Péter elnök javasolta, döntsenek arról, hogy a PÜB javasolja, hogy a pályázatban már a MOSB ne
döntsön, hanem a képviselő-testület támogatásával induljon el a pályázat előkészítése és beadása.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak a módosító javaslatról.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 7 igen szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
69/2017. (III.27.) PB határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a
„Részvétel a népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és nonformális tanulásban című, EFOP-3.3.4-17 kódszámú pályázati konstrukcióban” pályázatban a MOSB ne
döntsön, hanem a Képviselő-testület támogatásával induljon el a pályázat előkészítése és beadása.
Felelős:

Papp Péter elnök

2. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató önkormányzati szerződésekről

Papp Péter elnök elmondta, már jelezte a hivatalnak, hogy mindig szokott kapni egy felsorolást,
amelynél előfordul, hogy nincs mellékelve az összes szerződés, így van olyan szerződés, amiről nem tud
véleményt mondani. Mivel nincs teljes információ, kérte a bizottságot, hogy tartózkodjanak.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztés elfogadásáról.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 3 igen szavazattal, 6
tartózkodással elutasította és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
70/2017. (III.27.) PB határozata
önkormányzati szerződésekről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati szerződésekről szóló előterjesztést.
Felelős:

Pénzügyi

Bizottsága

elutasította

az

Papp Péter elnök
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Papp Péter elnök a bizottság nyílt ülését 19 óra 33 perckor bezárta.

K. m. f.

Papp Péter
elnök

bizottsági tag

Kapros Katalin
jegyzőkönyvvezető
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