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a mellékelt jelenléti ív szerint

Papp Péter elnök köszöntötte a megjelenteket. A bizottság ülését 16 óra 5 perckor megnyitotta.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 9 fő bizottsági tagból 8 fő jelen van.
Ismertette az ülés napirendi pontjait, továbbá javaslatot tett az előterjesztések tárgyalási sorrendjére,
tekintettel a meghívott vendégekre.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a
napirendi pontokról.
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
1/2015. (I.19.) PB határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2015. január 19-ei
rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. A 2015. évi költségvetés véleményezése
2. A Képviselő-testület 2015. január 27-ei ülése előterjesztéseinek megvitatása
- Oroszlányi Sport Egylet 2014. évi beszámolójának elfogadása
- Oroszlányi Szabadidő Egyesület 2014. évi beszámolója az Oroszlányi Futball Jövőjéért
Koncepció terv megvalósításáról
- Beszámoló az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2014. évi (bérlakás gazdálkodáson kívüli)
tevékenységéről
- Az oroszlányi 2198 hrsz.-ú ingatlannal összefüggésben tulajdonjog elismerése
- Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
- Önkormányzati támogatás nyújtása a ZFR-TH/15 kódszámú Otthon Melege Program
„Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatása” című alprogramjához
3. Tájékoztató az önkormányzati szerződésekről

4. Kérdés, interpelláció
Felelős:

Papp Péter elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A 2015. évi költségvetés véleményezése

Papp Péter elnök ismertette a költségvetési táblákat.
Lazók Zoltán polgármester elmondta, hogy a hiányt két komolyabb tétellel kezeltük. Az egyik a
ténylegesen meglévő pénzmaradvány, mely 250 millió forint, a másik tétel pedig az iparűzési adó,
melyből kb. 150 millió forintos többlet jelentkezett. Gyakorlatilag ez jelentette a 400 millió forint
többlet bevételt, ami csökkentette a hiányt. Jelenleg 262 millió forint a hiányról beszélhetnek, a
Pénzügyi Bizottságtól vár javaslatokat a költségek csökkentésére. Javaslatai is vannak.
Papp Péter elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a VFKB a múlt heti bizottsági ülésen a nyilvános
mosdó költségvetési sor törlésére tett javaslatot, ezzel 20 millió forinttal csökkentette a hiányt,
valamint az ESZB dr. Mátics István elnök úr javaslatára 1,4 M Ft-tal megemelte az egészségügyi
alapellátás felhalmozási célú támogatású sort a háziorvosok költségeinek csökkentésére.
Túri Bernadett bizottsági tag 16 óra 15 perckor megérkezett a bizottság ülésére. A jelenlévő bizottsági
tagok száma: 9 fő.
Bársony Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a táblázatban szereplő 262 millió hiány
csökkent, a könyvtári, közművelődési feladatokra mintegy 21 millió 900 ezer forint normatíva lett
feltöltve, így 241 millió hiányról beszélhetnek.
Lazók Zoltán polgármester azon felvetésekre, hogy az osztalék sor miért nullás, elmondta, hogy
szeretnének osztalékot kapni, azonban az osztalék számszerűsítésével óvatosan bánna, hiszen a
költségvetés hiányát nem az osztalék fizetésével kellene megoldani. Javaslatként említette, hogy
vagyonértékesítéssel is tudják javítani a hiány összegét, hiszen az eddig elvárt csökkentéseket már
tartalmazza a költségvetés. Úgy gondolja, hogy a nullás egyensúly megteremtésére a 9. táblázatban
lévő fejlesztések, beruházások kapcsán lehet változtatásokat tenni, azonban a beruházás céltartalék
összegét ne csökkentsék. Úgy gondolja, hogy a sportcsarnok beruházásának neki kell állni, erre már
van kb. 110 millió forint összeg. Hosszabbításért kell fordulniuk, azonban véleménye szerint jobb
pozícióba kerülnek, ha már egy megkezdett beruházás áll a bírálók előtt. Ezért kérte, hogy a 300 millió
forintos céltartalék összegét ne csökkentsék, hiszen ez jelenti az igazi önerejét a sportcsarnoknak, és ez
akkor válik érdemi céltartalékká, ha a hitelt megkapják.
Papp Péter elnök javasolta, hogy fontolják meg a pedagógus cafetéria összegét, véleménye szerint azt
csökkenteni lehetne, ezt már több bizottsági ülésen is felvetette. Ha első évben fele akkorra összegben
finanszíroznák meg, az is pozitív lenne, ez kb. 20 millió forintos tétel. Elmondta még, hogy a
polgármesteri keret 9 millió 420 ezer forintos összegét is magasnak tartja. Az utakkal kapcsolatban
elmondta, hogy az idei költségvetésben duplán lett tervezve, az előző években is folyamatosan
emelték, évente mintegy 10 millió forinttal. Úgy gondolja, ez az emelés elég lenne. Az OSZ Zrt.-nél
azért javasolta, hogy tervezzenek bevételt, hiszen mintegy 65 millió forintos költségmegtakarítást
eszközöltek a cégnél, ez a Képviselő-testület érdeme, hiszen tartalékokat láttak a működésbe és ez be
is igazolódott. Véleménye szerint a jövő évi gazdálkodással sem lesz probléma, hiszen a pályázatok
tovább zajlanak a cégnél.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, hogy ez nem pedagógus cafetéria, véleménye szerint adja
meg a város a pedagógusainak ezt a fajta elismerést. A Kormány elvette ugyan a várostól az iskolák
fenntartási lehetőségét, (ezért ők nem városi alkalmazottak) a munka ugyan az és ugyanúgy folyik.
Ezért javasolta, hogy az idei évre a város adja meg ezt az összeget. Az utakkal kapcsolatban elmondta,
eddig nem nagyon volt lehetőség arra, hogy ezt rendezzék, véleménye szerint komolyan kell ezt a
beruházást venni, és nem csak ott, ahol már laknak.
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Papp Péter elnök a félreértést elkerülve elmondta, hogy mindkét tétel csökkentésére tett javaslatot,
nem pedig a megszüntetésére. Elmondta még, hogy az elmúlt 4 évben is sokat költöttek az utak
javítására.
Gyuga Mihály bizottsági tag véleménye szerint a Homlokzatfelújítási alap –ra tervezett 40 millió
forint nagyon komoly összeg, ezt csökkenteni lehetne, akár a felére. Úgy gondolja, hogy a pályázati
oldalon a város lakóközösségei, lakásszövetkezetei nem fogják tudni a támogatást kihasználni, mert
nem lesz keretük. A sportkomplexum kialakítására 38 millió forint van beállítva. Nem tudja
értelmezni, hogy milyen fejlesztésről van szó, az elsődleges sportberuházás a sportcsarnok építése,
véleménye szerint erre kellene összpontosítaniuk.
Papp Péter elnök elmondta, hogy a sportkomplexum a volt Gárdonyi iskolára és környezetére
vonatkozik, valamint a cselgáncsosok átköltöztetésére.
Gyuga Mihály bizottsági tag véleménye az volt, hogy még 1 évet eltöltetnek a cselgáncsosok a
jelenlegi helyen, ahol most edzenek, az áthelyezésüket át lehetne ütemezni jövőre.
Lazók Zoltán polgármester a panelprogrammal kapcsolatban elmondta, hogy eredetileg 80 millió
forinttal szerettek volna tervezni. Ha a pályázatokhoz nem használódna fel az egész összeg, akkor
másfajta támogatási formát is ki fognak dolgozni, ezért nem csökkentené az összeget. Az összegből el
kell különíteniük a homlokzatfelújításra a városközpont kialakítása kapcsán is. Ha a %-os támogatási
arányt nézik és érdemi pályázatok érkeznek, akkor ez az összeg a támogatás kapcsán
megnégyszereződik, ezért sem csökkentené az összeget és arra bátorítja a lakóközösségeket is, hogy
pályázzanak. A céltartalékkal kapcsolatban még elmondta, hogy ha valóban megkapják a sportcsarnok
beruházásához a hitelt, akkor a céltartalék felszabadul, és a 9. mellékletben érdemben növelni lehet a
költségvetési sorokon.
Sólyom Jöran bizottsági tag a homlokzatfelújítással kapcsolatban elmondta, hogy a társasházak
képviselői sok problémát vetettek fel a pályázattal kapcsolatban. Elmondta, hogy az állami
pályázatnak elég kemény feltételei vannak, aminek nem minden társasház tud megfelelni, valamint a
teljes állami támogatás csak utófinanszírozással érhető el. A társasházak hitelképessége nagyban
befolyásolja azt, hogy tudnak-e pályázni. A társasházkezelőknek az a javaslata, hogy a város a 40
millió forintos keretet ne kösse össze az állami pályázattal, hogy a társasházak olyan fejlesztéseket
készíthessenek elő és valósíthassanak meg, - ha lesz II. üteme a pályázatnak - hogy alkalmasak
legyenek arra, hogy pályázhassanak az állami forrásra. Ezért javasolta, hogy a 40 millió forintot ne
csökkentsék, továbbá a rendeletalkotás előtt még mindenképpen tárgyaljanak a társasházkezelőkkel,
lakásszövetkezettel.
Lazók Zoltán polgármester elmondta, hogy március 9. a pályázat beadásának első napja, az idő
rövidségére való tekintettel, most egy „kényszerrendeletet” kell alkotni, hogy a lakóközösségek részt
tudjanak venni a pályázaton. Először ezt a helyzetet kell megteremteniük, utána a rendeleten még
tudnak módosítani.
Dr. File Beáta jegyző 16 óra 40 perckor megérkezett a bizottság ülésére.
Papp Péter elnök tájékoztatta a jegyzőt az eddig elhangzottakról.
Székely Antal bizottsági tag támogatta Sólyom Jöran azon javaslatát, hogy ne kössék össze ezt a
támogatást az állami támogatással. Nem minden lakóháznak egyforma fejlesztésre van szüksége. Az a
ház, aki tud, induljon a pályázaton, akik nem tudnak, azoknak pedig segítsen a város. Véleménye az
volt, hogy a kerékpárút tervezése sort is át lehetne ütemezni, ezzel is lehetne a költségvetésen faragni.
Bársony Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy ez egy támogatási szerződéssel finanszírozott
tétel, mely nem javítja a költségvetés egyensúlyát.
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Székely Antal bizottsági tag elmondta, hogy a 10 millió forintos Szent Borbála tér felújítása című
tételt nem tudja értelmezni, nem látja, mi van mögötte. Véleménye szerint ezt az összeget a
művelődési központ további szigetelésére tudnák fordítani.
Papp Péter elnök kérte Bársony Éva pénzügyi osztályvezetőt, hogy a jövő heti bizottsági ülésre –
egyeztetve a városvezetéssel - az itt elhangzott javaslatok kerüljenek bele a táblázatba.
Továbbá kérte, hogy a Pénzügy Bizottság fogadja el a költségvetés tervezetét az ülésen elhangzott
változásokkal együtt. Az előző táblázathoz képest változás, hogy az iparűzési adó mértékét
megemelték 150 millió forinttal, beépítettek 250 millió forint pénzmaradványt, könyvtár és
közművelődésre 20 millió forintos normatívát építettek be, a nyilvános mosdó létesítése sor kikerült a
táblázatból, valamint tartalmazza még a táblázat az 1,4 M Ft-os emelést a háziorvosi szolgáltatás
támogatására. Ha ezt a bizottság elfogadja, akkor 241 M Ft a hiány
Papp Péter elnök kérte a bizottságot, szavazzanak.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 9 igen szavazattal,
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2/2015. (I.19.) PB határozata
a költségvetés tervezetről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az iparűzési adó mértékét megemeljék 150 millió forinttal, a 250 millió
forint pénzmaradvány, illetve a könyvtár és közművelődés 20 millió forintos normatívája kerüljön
beépítésre, a nyilvános mosdó létesítésére irányuló sor kerüljön ki a költségvetésből, valamint
javasolja a 9. melléklet egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatási sor 1,4 M Ft-tal történő
emelését a háziorvosi szolgáltatás támogatására.
Felelős:

Papp Péter elnök

Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy a művelődési központ déli oldalának szigetelését a
Városfejlesztési Bizottság az előző ciklusban már tárgyalta. Ha a nyílászáró cserével a hőszigetelés is
megvalósul, akkor az egész alsó rész jelenlegi üvegfalas részét kijjebb lehetne vinni, így teret
tudnának növelni.
Papp Péter elnök elmondta, jövő héten a 241 millió hiánnyal, valamint ha a szakbizottság javasolja,
akkor az az ifjúsági önkormányzat költségéről is tárgyalnak a jövő heti bizottsági ülésen.
Lazók Zoltán polgármester 16 óra 43 perckor elhagyta a bizottság ülését.
2. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2015. január 27-ei ülése előterjesztéseinek
megvitatása

Oroszlányi Sport Egylet 2014. évi beszámolójának elfogadása
Papp Péter elnök ismertette az előterjesztést.
Beck Ferenc, az OSE elnöke megköszönte az önkormányzat támogatását az egyesület és a sportolók
nevében. Elmondta még, hogy az utánpótlás növelésében előrelépést értek el, valamint a felnőtt csapat
magasabb osztályban szerepelhet, a sportolók pedig tisztességgel helytállnak. A elszámoláshoz
részletesebb szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Elmondta még, hogy gazdálkodásuk közhasznú
egyesület, a működésüket folyamatosan vizsgálják. Céljuk továbbra is a fejlesztés, az óvodás kortól a
senior korig foglalkoznak a sportolókkal, egyedüli korlátjuk a sportcsarnok létének hiánya.
Papp Péter elnök elmondta, hogy a sportcsarnok beruházását mindenki támogatja, az igényelt idei évi
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megemelt támogatás pedig szerepel a költségvetés tervezetben. Az egyesület teljesítette a Képviselőtestület elvárásait, miszerint emelkedett az utánpótlás létszáma, egy osztállyal feljebb került a felnőtt
csapat, a sportcsarnokra költött kiegészítő támogatás megfelelően lett elköltve, hiszen a kosárlabda
szövetség megfelelőnek találta a rendezvények lebonyolítására a sportcsarnokot.
Kristyák Viktor bizottsági tag kérdése az volt, hogy hány tagú az egyesület és ki a felügyelő
bizottság elnöke.
Beck Ferenc, az OSE elnöke elmondta, hogy Tóth Attila a felügyelő bizottság elnöke, taglétszámuk
pedig 260-270 fő között mozog. A megye szélesebb régióiból is járnak hozzájuk tanulni, Kisbérről,
Tatáról, Mórról stb.
Papp Péter elnök elmondta, hogy a szurkolói létszám is emelkedett, ami csak annyi lehet, amit a
szakhatóság engedélyezett, ez kb. 300 fő, ami mindig garantálva van.
Túri Bernadett bizottsági tag elismerését fejezte ki az egyesületben dolgozó szakembereknek, és
gratulált a magas szintű munkavégzéshez. Reményét fejezte ki, hogy a sportcsarnok is elkészül, és
minél több tagja lesz az egyesületnek.
Gyuga Mihály és Székely Antal bizottsági tagok a bonyhádi kosárlabdázókat, valamint a várost
pozitív példaként említették.
Miután több 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
3/2015. (I.19.) PB határozata
az „Oroszlányi Sport Egylet 2014. évi beszámolójának elfogadása” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az „Oroszlányi Sport Egylet 2014. évi beszámolójának elfogadása” című
előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Oroszlányi Szabadidő Egyesület 2014. évi beszámolója az Oroszlányi Futball Jövőjéért Koncepció
terv megvalósításáról
Papp Péter elnök ismertette az előterjesztést.
Veilandics Béla, az OSZE elnöke megköszönte az önkormányzat támogatását. Elmondta, hogy a
támogatással az utánpótlás megfelelő szinten tartható, a támogatásból nincs lehetőségük
finanszírozásra. A tavalyi évhez képest előbbre léptek, már közel állnak a dobogóhoz. Az Oroszlányi
Szabadidő Egyesületnél a szakosztályok önállóan működnek, önálló szakmai tevékenységet végeznek,
nem úgy, mint a kosárlabdánál.
Kristyák Viktor bizottsági tag kérdése az volt, hogy Bozsik Péter miért nincs jelen a bizottság
ülésén, valamint miért nem ő írta alá a beszámolót?
Veilandics Béla, az OSZE elnöke elmondta, hogy az az igény nem merült fel, hogy a bizottsági
üléseken is részt vegyen Bozsik úr, a Képviselő-testületi ülésen jelen lesz.
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Kristyák Viktor bizottsági tag kérdése az volt, hogy hány tagú az egyesület és ki a felügyelő
bizottság elnöke.
Veilandics Béla, az OSZE elnöke jelezte, hogy az egyesület tagsága a táblázatból kiolvasható, pontos
számot a felnőtt létszám és a gyerek létszám ad. Felügyelő bizottság pedig nincs az egyesületnél.
Kristyák Viktor bizottsági tag elmondta, hogy minden 100 tag feletti egyesületnél kell működnie
felügyelő bizottságnak. Ha 100 tag felett van az egyesület létszáma, akkor, amíg nem tudják ki a
felügyelő bizottság elnöke, addig ne döntsenek erről a napirendi pontról.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, hogy szerdán a szakbizottság is tárgyalja a beszámolót, de
úgy gondolja, hogy addig nem fog tudni az egyesület többet mondani. Ha a bizottság vagy a testület be
akarja számoltatni az egyesületet, akkor célszerű lenne előírni azokat a tételeket, amire a támogatást
biztosító testület kíváncsi, ha ezt nem teszik meg, addig mindig vita tárgya marad a beszámoló.
Példaként említette a tavalyi évi vita tárgyát képező tételt, hogy a személyi kiadásoknál nem tüntették
fel tételesen, hogy milyen tételekből álltak össze.
Papp Péter elnök egyetértett képviselő társával, és elmondta, hogy a tavalyi évi, valamint az idei évi
beszámoló is megfelel a követelményeknek. Előzetesen semmilyen kérés nem érkezett, hogy a
bizottság tagjai milyen részletekre kíváncsiak.
Sólyom Jöran bizottsági tag kérdése az volt, hogy a kimutatások mögött vannak-e számlamásolatok?
Veilandics Béla, az OSZE elnöke elmondta, hogy hitelesítve le vannak adva a számlamásolatok.
Papp Péter elnök elmondta, hogy ezek a számlamásolatok megtekinthetőek.
Kristyák Viktor bizottsági tag további kérdése az volt, hogy Bozsik Péter, mint cég szerepel, az
egyesületben, egy cég hogy mehet szabadságra? Az egyesületnél a szakmai igazgatói posztot egy cég
tölti be, és az szabadságra megy.
Veilandics Béla, az OSZE elnöke elmondta, hogy Bozsik Péter csak így tudott szerződni az OSZEval, ezt eddig senki nem kifogásolta, így volt tavaly előtt is. A szerződésben ki van kötve, hogy Bozsik
Péternek személyesen kell közreműködnie, a feladatokat ellátni, úgy mintha ő személyesen szerződött
volna. Tavaly az volt az igény, hogy jelenléti ív legyen vezetve, Bozsik Péternek is van jelenléti íve, és
abba rögzítve lett, hogy szabadságon volt. Kristyák Viktor kérdésére elmondta, hogy a szerződéseket
nem mellékelték a beszámolóhoz, ez nem kötelező eleme a beszámolónak, de polgármester úrnak
korábban már megküldte, kérésére pedig csatolni fogja.
Papp Péter elnök elmondta, hogy a beszámoló pénzügyileg elfogadható. Kérte, hogy szavazzanak a
beszámoló elfogadásáról.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 9 fő bizottsági tag részvételével, 8 igen szavazattal és
1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
4/2015. (I.19.) PB határozata
az „Oroszlányi Szabadidő Egyesület 2014. évi beszámolója az Oroszlányi Futball Jövőjéért
Koncepció terv megvalósításáról” című előterjesztés véleményezéséről

6

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az „Oroszlányi Szabadidő Egyesület 2014. évi beszámolója az Oroszlányi
Futball Jövőjéért Koncepció terv megvalósításáról” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Papp Péter elnök kérte Veilandics Bélát, az OSZE elnökét, valamint a hivatal munkatársát, hogy
Kristyák Viktor bizottsági tag kérésére mutassák be a kért dokumentumokat, a tisztázatlan kérdések
megválaszolására.
Veilandics Béla, az OSZE elnöke és Beck Ferenc, az OSE elnöke 17 óra 7 perckor elhagyta a bizottság
ülését.
Beszámoló az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2014. évi (bérlakás gazdálkodáson kívüli) tevékenységéről
Papp Péter elnök ismertette az előterjesztést.
Kontschán Flórián Jenő, az OSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a Miniszterelnökség
elfogadta az önerő alap hosszabbítására benyújtott kérelmet, így az elnyert uniós támogatás mellett az
50 %-os önerő is biztosított ez év júliusáig, Nincs fizikai akadálya annak, hogy a beruházáshoz
szükséges támogatásokat le tudják hívni és a beruházást időben befejezzék. Elmondta még, hogy a
beszámoló nem tartalmaz pénzügyi elemeket, mivel ez nem pénzügyi beszámoló.
Ezután a bizottság tagjai személyes véleményüket kifejtve (iparűzési adó hiánya, önerő alap lehívása)
a költségvetési hiány megoldásának témájában egyeztettek.
Papp Péter elnök 17 óra 20 perckor elhagyta a bizottság ülését, majd 17 óra 22 perckor visszatért a
bizottság ülésére.
Miután több 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
5/2015. (I.19.) PB határozata
a „Beszámoló az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2014. évi (bérlakás gazdálkodáson kívüli)
tevékenységéről” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a „Beszámoló az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2014. évi (bérlakás gazdálkodáson
kívüli) tevékenységéről” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Az oroszlányi 2198 hrsz.-ú ingatlannal összefüggésben tulajdonjog elismerése
Papp Péter elnök ismertette az előterjesztést.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, 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
6/2015. (I.19.) PB határozata
„Az oroszlányi 2198 hrsz.-ú ingatlannal összefüggésben tulajdonjog elismerése
” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek „Az oroszlányi 2198 hrsz.-ú ingatlannal összefüggésben tulajdonjog elismerése”
című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Papp Péter elnök ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az előterjesztést tárgyalásra bocsátja, de
az anyag kiegészítésre fog kerülni, ezért kérte a bizottság tagjait, hogy a jövő héten szavazzanak.
Kérdés, hozzászólás, nem volt.
Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
Papp Péter elnök ismertette az előterjesztést.
Bársony Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy ez a napirend minden évben a Képviselőtestület elé kerül. Mindig a költségvetés megalkotását megelőzően kell bemutatni és elfogadni a
napirendet.
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
7/2015. (I.19.) PB határozata
„Az önkormányzat saját bevételeinek, 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 elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a „Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegének megállapítása” című előterjesztést.
Felelős:
Papp Péter elnök
Önkormányzati támogatás nyújtása a ZFR-TH/15 kódszámú Otthon Melege Program „Társasházak
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” című
alprogramjához
Papp Péter elnök ismertette az előterjesztést.
Sólyom Jöran bizottsági tag kérése az volt, hogy erről a napirendről a jövő heti bizottsági ülésen
döntsenek, még a héten szeretne a közös képviselőkkel, társasházkezelőkkel egyeztetni.
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Papp Péter elnök elmondta, hogy - Sólyom Jöran bizttsági tag kérésére, és a bizottsági tagokkal
egyetértve – a napirendi pontról a jövő heti bizottság ülésen döntenek.

3. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató az önkormányzati szerződésekről

Kérdés, hozzászólás nem volt.

4. NAPIRENDI PONT:

Kérdés, interpelláció

Bársony Éva pénzügyi osztályvezető kérdésére a bizottság tagjai úgy nyilatkoztak, hogy a pénzügyi
táblákat csak elektronikus formában kérik.
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt Papp Péter elnök a bizottság nyílt ülését 17 óra 36 perckor
bezárta.

K. m. f.

Papp Péter
elnök

bizottsági tag

Somoskői Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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