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Meghívottak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Papp Péter elnök köszöntötte a megjelenteket. A bizottság ülését 16 óra 6 perckor megnyitotta.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 9 fő bizottsági tagból 7 fő jelen van.
Ismertette az ülés napirendi pontjait, továbbá javaslatot tett az előterjesztések tárgyalási sorrendjére.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a
napirendi pontokról.
A bizottság a napirendet nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével, 7 igen szavazattal
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
8/2015. (I.26.) PB határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2015. január 26-ai
rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. A 2015. évi költségvetés véleményezése
2. Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkatervének elfogadása
3. A Képviselő-testület 2015. január 27-ei ülése előterjesztéseinek megvitatása
- Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- Önkormányzati támogatás nyújtása a ZFR-TH/15 kódszámú Otthon Melege Program
„Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatása” című alprogramjához
- Önálló képviselői indítvány: A településen élő ifjúság önkormányzati működésbe való
bevonása
4. Kérdés, interpelláció
Felelős:

Papp Péter elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A 2015. évi költségvetés véleményezése

Papp Péter elnök ismertette a költségvetési táblákat.
Elmondta, hogy a város költségvetése jelenleg egyensúlyt mutat. Néhány beruházásból lett lefaragva,
bekerült az OSZ Zrt. 60 millió forintos osztalék fizetése, valamint polgármester úr javaslatára egy
ingatlanértékesítési sor került be 80 millió forintos tétellel, ezzel a költségvetés egyensúlyba került.
Bársony Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a normatíva 22 millió forinttal lett beépítve,
illetve 140 millió forint többletbevételt terveztek ingatlanértékesítés és osztalék bevételi sorokon. A
kiadási oldalon a beruházásokat mintegy 50 millió forintos értékben csökkentették, az általános és
céltartalékon is változtattak, 60 millió és 283 millió forint a végeredmény. Majd ismertette azon
beruházási sorokat, amin módosítottak.
Túri Bernadett 16 óra 15 perckor megérkezett a bizottság ülésére. A bizottság tagjainak száma 8 fő.
Papp Péter elnök kiegészítésként elmondta, hogy a tavalyi normatívához képest valamivel
kevesebbet kapnak állami támogatásként. A tavalyi évi költségvetés zárása jól alakult, mintegy 300
millió forintos pénzmaradvány került a költségvetés bevételei közé. Ezekkel a változtatásokkal a
költségvetés jelen pillanatban nullás egyenleget mutat.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy az elmúlt 4 évben több ingatlant próbáltak értékesíteni
nem sok sikerrel. Ha az önkormányzat vagyontárgyait nézi, - ami nem sok - nem érti a 80 millió forint
fedezetét. A Szent Borbála téri 13 millió forintos sor 6 millió forintra csökkent, az elmúlt ülésen sem
kapott választ arra, hogy mit takar ez a sor. Továbbra is hiányolja a Strand II. ütemének költségvetési
összegét. A költségcsökkentés érdekében csökkent az Ipari Park autóbusz várakozóhelyek kiépítésére
tervezett összeg is, véleménye szerint ez nem jó üzenet a cégek felé. Más sorokat kellett volna
csökkenteni, akár a céltartalékot, akár az általános tartalékot.
Lazók Zoltán polgármester elmondta, hogy a városnak van vagyona, példaként említette a Takács
Imre úti mögötti területet, a Majki út és a híd közötti területet, a Bokodi tó partján – a vízmű területén
- lévő területet. Ezek a területek mindenféleképpen hasznosíthatók, így a 80 millió forint nem túlzott.
A céltartalék azért maradt meg, hogy azok a beruházások, amik most összegszerűen nem szerepelnek,
azok megvalósíthatók legyenek, akár a Strand II. ütemét is folytathatják. A Szent Borbála téri
költségcsökkentés mögötti fejlesztési igényeket nem látja, a költségvetési egyensúly miatt úgy
gondolták, ez megoldható. Ismételten kihangsúlyozta a céltartalék fontosságát, ha van a Fő térre olyan
fejlesztési elképzelés, amit a Képviselő-testület támogat, akkor forrást is tudnak hozzá biztosítani.
Elmondta még, hogy az Ipari Parki fejlesztés fontos, folynak a tárgyalások, a cégek is részt
vállalhatnak a finanszírozásban. Az előzetes egyeztetések során, a műszaki költségbecslés alapján
tervezték ezt az összeget, hogy a buszmegálló kialakítása mennyibe fog kerülni, még nem lehet tudni.
Meg kell terveztetni, és akkor látják majd, hogy mekkora költséget képvisel.
Rajnai Gábor alpolgármester elmondta, hogy az előkészítés folyamán egy sor sem szűnt meg. Az
előzetes célok, amelyeket megcéloztak szerepelnek a költségvetésben. Pontosan a céltartalék nagysága
mutatja, hogy év közben a költségvetés módosításokkal ezeket korrigálni lehet. A költségvetés
jelenleg nullás egyenleget mutat, a többi pedig a szakmai területet érinti, akár új sorok is
elképzelhetőek.
Papp Péter elnök kérdése az volt, hogy a 9.1 melléklet bútor költségvetési sor és az általános tartalék
városi rendezvényekre 25 millió forint mit takar, valamint a polgármesteri keret miért maradt ilyen
magas, az előző évekhez képest, ezt már korábban is jelezte.
Lazók Zoltán polgármester elmondta, hogy a polgármesteri keretet nem ők emelték fel, valóban, ez
Rajnai úr idejében kevesebb volt. Elmondta, hogy korábban már átnézte az elszámolást, véleménye
szerint jó célokra lett elköltve, és ha képviselő társa igényli, akkor be fogja mutatni, hogy a múlt évben
mire lett költve.
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Gerenday Zsuzsanna osztályvezető a bútorral kapcsolatban elmondta, hogy minden egyes váltás
általában átszervezéssel jár, ami belső átalakításokat is igényel. Ez egy normál szinten tervezett
költség, ehhez hozzáadni és elvenni is lehet év közben, nem kötött pénzeszköz. Tapasztalati tényezők
alapján tervezett költség, ha nullával indulnának, az nem szerencsés. Ez nem mindig új bútort jelent,
akár kiegészítést is jelenthet.
Lazók Zoltán polgármester az általános tartalék városi rendezvényekre sorral kapcsolatban
elmondta, hogy ez a művelődési ház költségvetéséből lett kiemelve. Nem elvenni akarják, hanem a
bizottságokkal egyeztetve szeretnék a rendezvényeket finanszírozni.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, hogy a tervek szerint a hivatal szerződést fog kötni a
művelődési központtal és a művelődési központ szerződik tovább a fellépőkkel. Azonban ezt a
hivatallal és a Művelődés, Oktatási és Sport Bizottsággal, valamint ha szükséges a Képviselőtestülettel egyeztetniük kell. Ez benne lesz a szerződésben is.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy több olyan terület van a városban, ami csapadékvízzel
terhelt, ezért meglepődve tapasztalta, hogy 2 millió forint van csapadék-és belvízkár megelőzési
munkákra. Véleménye szerint az összeg nagyon kevés, sokkal többet kellett volna erre tervezni.
Lazók Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a sor egyelőre azt szolgálja, hogy a teljes
csatornahálózat felkamerázásra kerüljön. Az az elképzelés, hogy valódi állapotfelmérés készüljön.
Egyetért azzal, hogy sok helyen katasztrófális állapotok vannak. Az, hogy mennyi költséget fog
igényelni, majd a felmérés után derül ki. A bizottságnak kell majd eldöntenie, hogy az akut
problémákat hogy kezelik, erre való a céltartalék. Borbálán és a faluban is fontos a csapadékvíz
elvezető árkok tisztántartása, erre fizikai megoldás lehet a közmunka.
Bársony Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a csapadékvíz-hálózat felmérése a dologi
kiadások között is szerepel a 6. mellékletben 1 millió forinttal.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, hogy az általános tartalék és céltartalék a költségvetés
nagyságához képest biztonságot jelent azokra az év közben felmerülő feladatokra, amiket nem lehet az
év elején betervezni.
Lazók Zoltán polgármester véleménye az volt, hogy a mostani nullás költségvetés nem rossz
kiindulás, a beruházásokat nem akarják abbahagyni, az nem cél, a prioritások értékelődnek át.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta a bokodi terület megvásárlásával kapcsolatban, hogy az
akkori indokok mások voltak, mint amilyen lehetőségek, fejlesztések most vannak. A terület
eladásával nem ért egyet, sőt ha a csatlakozó területek az MVM és a Vagyonügynökség által
felajánlásra kerülne eladásra, szeretné, ha az önkormányzat élne elővásárlási jogával. Az látszik, hogy
koncepcionális különbségek vannak az előző időszak tervezési elképzelései és a mostani között. Örül,
hogy a mostani vezetés támogatja a sportcsarnok beruházását, azonban ennek a városközpontnak a
teljes átépítését, felújítását képezi a strand beruházás is, valamint a művelődési központ hátsó részének
burkolása. Ez városképi szempontból nagyon fontos.
Papp Péter elnök elmondta, ez még nem a végleges formája a költségvetésnek, lehet még rajta
korrigálni. Kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a jelenlegi költségvetés tervezetről.
A bizottság a költségvetés-tervezetet nyílt szavazással, 8 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen
szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
9/2015. (I.26.) PB határozata
a költségvetés tervezetről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a költségvetés tervezetet jelenlegi formájában.
Felelős:

Papp Péter elnök

Lazók Zoltán polgármester 16 óra 49 perckor elhagyta a bizottság ülését.

2. NAPIRENDI PONT:

Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkatervének elfogadása

Papp Péter elnök ismertette a bizottság 2015. évi munkatervét.
A bizottság a munkatervet nyílt szavazással, 8 fő bizottsági tag részvételével, 8 igen szavazattal
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
10/2015. (I.26.) PB határozata
a bizottság 2015. évi munkatervének elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadja a bizottság
2015. évi munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal.
Felelős:

Papp Péter elnök

3. NAPIRENDI PONT:

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

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Papp Péter elnök ismertette az előterjesztést és annak kiegészítését. Elmondta, hogy a határozati
javaslat 4. pontja az Ökölvívó Szakosztály 250 ezer forintos támogatásáról szól. Véleménye szerint az
előterjesztés szöveges része az „egyesület nagyon szerény összegből gazdálkodik” nem a valóságot
tükrözi. Az a szerény összeg 1 millió forint, ami az elmúlt 4 évben a duplájára emelkedett, valamint a
legkisebb létszámú szakosztályról van szó. Mindig odafigyeltek az egyesületre, hangsúlyozta, hogy a
támogatás összegével egyetért, csak a szöveggel nem.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, hogy a határozati javaslatból nem derül ki, de a szöveges
részből igen, hogy éppen versenyre menne a szakosztály, ezért kérik a támogatást.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy az előterjesztés 11. pontjában olyan fejlesztések és
vásárlások szerepelnek, mely vitatható, egy-egy alpontja megkérdőjelezhető. A cél, amiről szólnia
kéne, hogy az ipari parki cégeket támogassák, a munkavállalók elhelyezését megoldják, nem arról
szól, hanem elfekvő ingatlanok hasznosításáról. Korábban is volt már erre rendelet, de jelentkezők
hiányában meg kellett szüntetni. Véleménye szerint a meglévő épületeket kellene hasznosítani.
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Rajnai Gábor alpolgármester elmondta, hogy amiket képviselő társa elmondott, azok az elemek nem
pénzügyi kérdéskörbe tartoznak.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, hogy a 11. pont első három alpontja úgy kezdődik, hogy
„vizsgálandó”, valamint az utolsó mondatra is felhívta a figyelmet. Véleménye szerint az előterjesztés
arról szól, hogy ezzel a témakörrel kapcsolatosan vizsgálatokat kell végezni, valamint a vizsgálatok
lezárulta után márciusban a témáról külön egyeztetnek. Ez egy kidolgozásra váró dolog.
Papp Péter elnök elmondta, hogy vannak olyan részei a 11. pontnak, mely véleménye szerint nem
önkormányzati feladat. Sokkal inkább támogatná azt az elképzelést, - ha lenne rá pénzügyi fedezet hogy a Petőfi udvar másik tömbjét újítsák fel, az alkalmasabb lenne középvezetők vagy családok
elhelyezésére is.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy ezeket a kérdéseket már a korábbi testület is vizsgálta,
ezért javasolja, hogy ne rójanak felesleges köröket. Legjobb tudomása szerint a pártközi egyeztetésen
elhangzott, hogy a jelenlegi városvezetés nem kívánja folytatni a Béke szálló projektjét, inkább a
vállalkozói munkás szállásoltatást kívánja előtérbe helyezni. Az 1000-1500 fő munkavállaló
elszállásoltatása nem egyszerű feladat.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, hogy az elmúlt négy évben történtek olyan változások,
melyekkel a bal oldal nem értett egyet, de tudomásul vették. Most nekik is vannak elképzeléseik,
melyeket az elkövetkező öt évben szeretnének megvalósítani. Két különféle gondolkodás, két
különféle értékrend van, ezeket megpróbálják a város érdekében összehangolni. A cél ugyanaz.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy a 12. pont taglalja a boksz terem kialakítását.
Véleménye szerint a 7x7 m-es ring nem helyezhető el a 6 méter széles helyiségben, ezért javasolta,
hogy a korábban vizsgált volt Gárdonyi iskola épületében helyezzék el a bokszolókat, nem gondolja,
hogy az sokkal többe kerülne.
Papp Péter elnök kiegészítésként elmondta, hogy információja szerint az ökölvívók az OKÖ Zrt. volt
éttermét is megnézték, ott van vizesblokk is.
Székely Antal bizottsági tag az ökölvívók az iskola alagsori tárolójába való helyezését nem javasolta.
Véleménye szerint az erre szánt összeg kevés, az ablakok szigetelését és az ahhoz kapcsolódó
munkákat nem lehet megvalósítani, az épület egyik része a KLIK-é, a másik része a városé, és az
ökölvívók edzésrendje sem egyezik meg az iskola nyitvatartási idejével. További épületeket kéne
megvizsgálni.
Papp Péter elnök elmondta, támogatja képviselő társa javaslatát.
Miután hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 8 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal, 3
tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
11/2015. (I.26.) 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 „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztést.
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Felelős:

Papp Péter elnök
Papp Péter elnök 17 óra 10 perckor szünetet rendelt el, mely 17 óra 17 percig tartott

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 elmondta, hogy társasházkezelőkkel, a lakásszövetkezet
elnökhelyettesével és a Távhő Alapítvány elnökével egyeztetettek. A véleményeket az előterjesztő
figyelembe veszi, azonban jelen pillanatban ezt az előterjesztést fogadták el annak érdekében, hogy az
első körös pályázókat segíteni tudják.
Gyuga Mihály bizottsági tag 17 óra 25 perckor elhagyta a bizottság ülését. A bizottsági tagok száma:
7 fő
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta még, hogy amikor az elsőkörös pályázatok lemennek, akkor
megvizsgálják milyen források maradnak, ha kell, rendeletet módosítanak annak érdekében, hogy a
második pályázaton a többi társasház is eredményesen indulhasson a pályázaton.
Miután több hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével, 7 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
12/2015. (I.26.) PB határozata
az „Önkormányzati támogatás nyújtása a ZFR-TH/15 kódszámú Otthon Melege Program
„Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása”
című alprogramjához” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az „Önkormányzati támogatás nyújtása a ZFR-TH/15 kódszámú Otthon Melege
Program „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatása” című alprogramjához” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Önálló képviselői indítvány: A településen élő ifjúság önkormányzati működésbe való bevonása
Papp Péter elnök ismertette az előterjesztést.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, hogy a szakbizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Pap Péter elnök elmondta, hogy mivel ez a költségvetést érinti, javaslatot vár arra, hogy honnan
különítsék el a 100 ezer forintot.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, hogy ilyen esetben jó az általános tartalék, ha lesz a dolognak
sikere, akkor fogják majd igazából megtudni, mennyi pénz kell a működésre.
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Papp Péter elnök kérte a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a nullás költségvetés megtartása érdekében
vezesse át a 100 ezer forintot az általános tartalék terhére.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal és
2 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
13/2015. (I.26.) PB határozata
„A településen élő ifjúság önkormányzati működésbe való bevonása” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek „A településen élő ifjúság önkormányzati működésbe való bevonása” című
előterjesztést az általános tartalék terhére.
Felelős:

Papp Péter elnök

4. NAPIRENDI PONT:

Kérdés, interpelláció

Papp Péter elnök elmondta, hogy több kérdés érkezett felé a városi újsággal kapcsolatban. A lakók
információja szerint a hivatal aulájában lehet hozzáférni, nem fogják házhoz vinni. Kérdése az volt,
hogy ez így van-e.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, hogy nem újság, hanem információs kiadvány fog készülni,
erről még egyeztetnek. Javasolni fogja, hogy legyen szerkesztősége, de hogy mikor lesz elérhető, és
hol, erről még nincs információja.
Sólyom Jöran bizottsági tag támogatja, hogy ez valóban egy városi újság legyen, legyen
szerkesztősége, rovatokkal, köz és hivatali jellegű dolgokkal. Ne csak rendezvényekről szóljon az
újság.
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt Papp Péter elnök a bizottság nyílt ülését 17 óra 35 perckor
bezárta.

K. m. f.

Papp Péter
elnök

bizottsági tag

Somoskői Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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