Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
2/2022. KTÜ

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének 2022. február 10-ei,
munkaterv szerinti üléséről

Az ülés helye:

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácsterem

Jelen vannak:

Lazók Zoltán polgármester, Rajnai Gábor alpolgármester/települési képviselő,
Szabó Mihály alpolgármester/települési képviselő, Gyuga Mihály József,
Hermann Istvánné, Kontschán Flórián Jenő, Molnár István, Sólyom Jöran,
Szanyi Gábor, Székely Antal és Vargáné Vojnár Katalin települési
képviselők, Dr. File Beáta jegyző

Távol van:

Papp Péter Attila települési képviselő

Meghívottak:

a hivatal munkatársai, további meghívottak és megjelentek a mellékelt
jelenléti ív szerint

Lazók Zoltán polgármester köszöntötte képviselőtársait, az ülésre meghívottakat, az érdeklődőket, a
televízió és az internet nézőit.
A képviselő-testület munkaülését 16 óra 2 perckor megnyitotta.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 12 fő települési képviselőből 11 fő
jelen volt.
Jelezte, a megküldött meghívóban 4 napirendi pont szerepel.
A tárgyalandó napirendi pontokhoz kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, így kérte,
szavazzanak a napirendi pontok tartalmának, tárgyalási sorrendjének elfogadásáról.
A képviselő-testület a napirendet nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével, 11 igen
szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
21/2022. (II. 10.) határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
2022. február 10-ei, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervvel kapcsolatos döntések
2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
3. Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
4. Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

1. NAPIRENDI PONT:

A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervvel kapcsolatos
döntések
Előadó:
Lazók Zoltán polgármester
Előkészítő: Bartalus László osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a képviselő-testület a 30/2020. számú határozata szerint
támogatja a várostól délre lévő területek megújuló energiaforrás hasznosítását szolgáló napelem-park
elhelyezése céljából beépítésre szánt, különleges területté történő módosítását. 2022. januárjában a
képviselő-testület által jóváhagyásra került a fejlesztés I. ütemének megvalósítását lehetővé tevő
Településrendezési Terv módosítása. A fejlesztés II. ütemének vonatkozásában a szabályozási terv
készítése elkezdődött, de a területek a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv szerinti
látványvédelmi övezetébe esnek, így ezeken a szántóterületeken csak a térségi tervben rögzített
övezeti határ pontosítása után lehet a helyi településrendezési eszköz módosítását kidolgozni. A
korrekció első lépése, hogy készüljön egy Területrendezési Tanulmányterv, mely alapján a megyei
közgyűlés döntést hozhat a térségi terv korrekciójáról. Kérte a képviselő-testületet, hogy támogassa a
térségi tervben meghatározott látványvédelmi övezeti határ Tanulmányterv szerinti módosítását.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, ezért kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő
részvételével, 11 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
22/2022. (II. 10.) határozata
a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervvel kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Egyetért az oroszlányi 0233/31-38, 0233/39-45 és 0254/2-4 helyrajzi szám alatti ingatlanok által
határolt területeken tervezett megújuló energiaforrás hasznosítását szolgáló napelem-park
elhelyezése céljából a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv (a továbbiakban:
KEMTrT) módosítását megalapozó – az előterjesztés 3. melléklete szerinti – Területrendezési
Tanulmánytervben foglaltakkal.
2. Támogatja az 1. pont szerinti területek vonatkozásában a KEMTrT-ben meghatározott
látványvédelmi övezeti határ Területrendezési Tanulmányterv szerinti módosítását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. február 15.
Dr. File Beáta jegyző

16 óra 5 perckor Papp Péter Attila települési képviselő megérkezett a képviselő-testület ülésére, a
jelenlévő települési képviselők száma: 12 fő.
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2. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület
módosítása
Előadó:
Előkészítő:

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatának

Lazók Zoltán polgármester
Dr. File Beáta jegyző

Lazók Zoltán polgármester elmondta, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány miatt kihírdetett veszélyhelyzet első időszakában, kormányzati
döntés alapján, a 2020. és 2021. években, több hónapra kiterjedően nem tudtak a bizottságok és a
képviselő-testület ülést tartani, az év elején meghatározott munkatervek alapján dolgozni. A testületi
és bizottsági hatáskört a polgármester gyakorolhatta, személyes találkozásra nem volt lehetőség,
informális online beszélgetéseket lehetett folytatni a polgármesterei döntések meghozatala előtt. Ezen
indokok alapján csökkentésre kerültek a tiszteletdíjak.
Még veszélyhelyzet van ugyan, de az önkormányzati munka ismét a veszélyhelyzet előtti rendnek
megfelelően folyhat, folyamatosan működnek a bizottságok, illetve a képviselő-testület, ezért a
képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának összegét javasolta visszaállítani a 2020. év első
negyedévében meghatározott összegekre.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, így kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
rendelettervezet elfogadásáról.
A képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal a
rendelettervezetet elfogadta és megalkotta
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletét
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. NAPIRENDI PONT:

Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegének megállapítása
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bársony Éva osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, minden évben a költségvetés elfogadását megelőzően be kell
mutatni, és határozatban meg kell állapítani a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény meghatározza az adósságot keletkeztető ügylet és
annak értékébe beszámítandó tételeket, valamint szabályozza ezen ügyletekből származó fizetési
kötelezettség önkormányzat saját bevételéhez viszonyított mértékét - az adósságot keletkeztető ügylet
futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek
50%-át.
Oroszlány Város Önkormányzata esetében az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek a már fennálló hitelállományból származó adósságszolgálati összegeket tartalmazzák,
a 2022. évi költségvetés elkészítésekor további hitelfelvétel nem került tervezésre.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, ezért kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő
részvételével, 10 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
23/2022. (II. 10.) határozata
az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint
állapítja meg:

Megnevezés
Helyi adók
Tulajdonosi bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi
eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése és részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Privatizációból származó bevételek
Garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések
Saját bevételek összesen:
Saját bevételek 50%-a
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása,
rekonstrukciója (160 millió Ft-os hitel)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása,
rekonstrukciója; Oroszlány Város Óvodái
felújítása, korszerűsítése;
belterületi utak
korszerűsítése, felújítása (390 millió Ft-os hitel)
Közutak, hidak, parkolók építése, felújítása;
KFMKK
akadálymentesítése;
közvilágítás
fejlesztése; Oroszlány Város Óvodái felújítása,
korszerűsítése
(492,76 millió Ft-os hitel)
Fizetési kötelezettség összesen:
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2022
2 447 493
10 000
6 800

Adatok: ezer forintban
2023
2024
2025
2 447 493 2 447 493 2 447 493
10 000
10 000
10 000
6 800
6 800
6 800

160 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 624 293
1 312 147

2 464 293
1 232 147

2 464 293
1 232 147

2 464 293
1 232 147

42 500

42 153

0

0

103 500

100 455

0

0

135 190

138 874

132 899

126 924

281 190

281 482

132 899

126 924

2022. február 15.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester
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4. NAPIRENDI PONT:

Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. File Beáta jegyző
Bársony Éva osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak végrehajtására
előterjesztette Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetét.
Az elmúlt években alapvetően megváltozott, átrendeződött az önkormányzat pénzügyi-gazdasági
kerete, felülíródtak a felállított prioritások, a világjárvány, valamint a gazdasági válság okozta helyzet
folyamatos újra tervezést, feladatmegoldást igényelt.
Az önkormányzat saját bevétele az elmúlt két évben drasztikusan lecsökkent. Országos viszonylatban
is elmondható, hogy Oroszlány rendkívül kitett az iparűzési adó bevételek alakulásának. Helyzetüket
nehezíti az a tény is, hogy a világot érintő autóipari válság negatív hatása az Oroszlányban letelepült
cégeket jelentős mértékben érinti.
A 2021. évi teljesült iparűzési adóbevételük közel 50%-kal csökkent a 2019. évhez viszonyítva, ez
számszerűsítve több mint 1.377 E Ft nominálértéken. Reálérték tekintetében a csökkenés jóval
nagyobb, hiszen például a garantált bérminimum az említett 2 évben 33,3%-kal nőtt, ami az
önkormányzat kiadásaiban a szolgáltatások igénybevételekor is felmerül. Ezt is figyelembe véve a
bevétel visszaesése még riasztóbb. Gyakorlatilag nominálértéken a 2012. évi szinten realizálódott a
tavalyi évben, és az idei évben sem várható a bevétel növekedése. A cégektől kapott információk
alapján gazdasági stabilitás, jelentős növekedés rövid távon nem látszik.
Az önkormányzat minden közfeladatot ellát, de sajnos 2022-re önként vállalt feladataik ellátásának
nagy részéről le kellett mondaniuk a kötelező feladatellátás racionalizálása mellett.
A kiadási előirányzatok 2021. évi szinten tartása a feladat színvonalának csökkenését vetíti előre,
hiszen az árak, bérek, szolgáltatások árainak emelkedését az önkormányzat bevételei nemhogy nem
követik, de a fentiek miatt jelentősen csökkennek.
A költségvetésben tervezett beruházási, felhalmozási kiadások szinte teljes mértékben pályázati
forráshoz, egyéb támogatáshoz kapcsolódnak, az önkormányzatnak saját forrása jelen költségvetésben
ilyen jogcímen rendkívül korlátozott.
A tervezett maradvány meghatározó része a pályázatokból, támogatásokból az önkormányzat részére
megítélt és az előző évben kiutalt forrás, amelynek felhasználása szigorúan meghatározott, kötött, a
napi működéshez természetesen nem használható fel.
Ennek eredményeként a rendelet-tervezet több mint bruttó 1,1 MRD Ft-ot biztosít fejlesztési
elképzeléseik megvalósításához, tartalékként nagyon minimális összeg áll rendelkezésre, amit kitűzött
céljaik szerint pályázati források, egyéb jelenleg nem ismert bevételek bevonásával tovább kell
bővíteniük. Közel 271 M Ft-ot fordíthatnak szennyvízhálózatunk felújítására.
A 2022. évi költségvetés előkészületei már 2021. októberben elkezdődtek. 2021. november hónaptól
hetente folyt a 2022. évi költségvetés tervszámainak kialakítása.
Több körben került sor egyeztetésre a városüzemeltetési feladatokat ellátó OIH Zrt.-vel,
intézményekkel is. Sajnos az már a tervezés megkezdése előtt is látszott, hogy a korábban megszokott
feladatellátási színvonalat nem tudja az önkormányzat finanszírozni. Megfeszített munkával próbálták
meghatározni az elvégzendő feladatokat és ezek mellé forrást biztosítani.
A város üzemeltetésére fordítható kiadásokat is jelentősen csökkenteniük kellett.
A kiadások racionalizálása, számos önként vállalt feladat elhagyása után is jelentős maradt a
különbség a bevételek és a kiadások között.
A kiadások vizsgálata mellett a bevételek növelésének lehetőségét is számba vették. Érdemi
bevételnövekedést a helyi adórendelet módosításával érhettek volna el. Előzetes becsléseik alapján az
építményadó korrekciójából 68 M Ft, a magánszemélyek kommunális adójából 120 M Ft bevétele
keletkezett volna az önkormányzatnak. Az adórendelet az elfogadását követően 2022-ben sem
léphetett hatályba. Azon törekvéseik, melyek arra irányultak, hogy a kieső bevételeiket a feladatellátás
színvonalának csökkenése miatt pótolják, meghiúsultak. A magánszemélyeket továbbra sem terheli
adófizetési kötelezettség Oroszlányban.
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A tavalyi évhez hasonlóan 2022. június 30-ig az önkormányzatnak és cégeinek nincsen lehetősége a
díjak korrigálására. A növekvő kiadásaikat nem ellensúlyozhatják a bevétel emelkedésével a térítési
díjak (étkezés, szociális), bérleti díjak, belépők, lakbérek, ebrendészeti szolgáltatások kapcsán sem.
Hangsúlyozta, hogy óvodáikban és a bölcsődében a gyermekeknek ingyenesen biztosítják az étkezést,
és bölcsődei térítési díjat sem kell a szülőknek fizetniük.
2021-től nem vehetik számításba a gépjármű adó bevételt sem.
A 2021-től a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet
meghatározó adóalapja. 2021-ben a 2020. évben befizetett 318.142 E Ft helyett 585.163 E Ft-ot, 2022.
évben 451.327 E Ft-ot, 134 M Ft-tal kevesebbet kell befizetnie az önkormányzatnak. Ebből a
számadatból is látszik az önkormányzat adóbevételeinek csökkenése, bár az arányokat nem tükrözi. A
visszafizetés mértékének csökkenése töredéke az adóbevételek kiesése mértékének.
Pozitívumként értékelhető, hogy a költségvetési rendelettervezet számszaki adatai tartalmazzák a
központi, illetve a helyi jogszabályok, döntések alapján bérek emelkedését valamennyi önkormányzati
munkavállaló esetében. A bértömeg és a hozzá kapcsolódó járulékok emelkedése összességében 272
M Ft-ot tesz ki. Ehhez a Kormány 129 M Ft-tal járult hozzá, az önkormányzat is jelentős forrást fordít
az évek óta elmaradt bérrendezések korrekciójára.
A számszaki adatok között (bár még megkötött szerződéssel nem rendelkeznek) szerepel ingatlanértékesítés bevétel is.
A kiadások racionalizálásán túl a költségvetés egyensúlyát adóbevételeik emelésének tervezésével
biztosították. Amennyiben a májusi bevallások ezt nem támasztják alá, korrigálni szükséges az
előirányzatot, hiszen a bevételek túltervezése veszélyeztetheti a kiadások teljesíthetőségét.
A költségvetés bevételi oldalát 879 M Ft maradvány tervezése is javította, ez azonban több mint 95%ban a pályázati forrás és egyéb kötött felhasználású pénzeszköz.
A költségvetési rendeletben megfogalmazott feladatok teljesíthetőségének feltétele a bevételek
maradéktalan teljesülése. A rendelkezésre álló tartalékok minimálisak, csak akkor célszerű azokat
felszabadítani, ha a bevételek teljesíthetősége biztonságosnak látszik. Tartalék képzésével minimális
lehetőséget teremtenek arra, hogy reagálni tudjanak olyan nem látható eseményekre is, amelyek
negatív irányba fordíthatják a költségvetést.
Gyuga Mihály József települési képviselő jelezte, polgármester úr bevezetőjében
ingatlanértékesítésről volt szó. Az értékesítésre szánt ingatlanok között van három olyan terület, amit
úgy ítél az anyag, hogy egyben szeretne értékesíteni. Jelezte, hogy ezen területek értékesítése
(nevezetes a Kecskédi lakótelepen a Miskóréti utca és a vasút közötti terület, a Takács Imre utca 6983. számú ingatlanok mögötti területek, illetve a Majki utca kertvégeiben lévő építési területek) nem
volt a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előtt tárgyaláson. Hozzátette, hogy 33 db telek
értékesítéséről szól az anyag. Jelezte, hogy Környe 53 db építési telekből álló komplett lakóparki
területet alakított ki úgy, hogy minden terület összközműves és minden telek 6 m széles, újonnan
épített úton megközelíthető. Amennyiben Oroszlány városa mindhárom területet egyben el kívánja
adni, akkor a városnak nem marad semmilyen lehetősége lakóparki, lakóterületi övezet kialakítására.
Meg sem fogja tudni közelíti azt a színvonalat, amit Környe ebben a kategóriában produkál.
Információi szerint az 53 db környei telekre több mint 170 jelentkező volt. Véleménye szerint, ha
Oroszlányon 33 építési teleket alakítottak volna ki, arra is lett volna elég jelentkező. Ráadásul
rendkívül kedvezőek a mai lakásépítési és lakásfejlesztési támogatások. Nem támogatta ezeknek a
telkeknek az eladását.
A Zichy és Madách utca közötti két területet a város egyszer már megpályáztatta. Sikertelen lett a
pályáztatás, mert a nyertes vállalkozó, jelentkező visszalépett a vásárlásról. Kérte, hogy ennek a
területnek az értékesítésénél olyan előzetes jogi ígérvényeket tetessen az önkormányzat, hogy ha
netántán ilyen fiaskó előáll, lehetőleg idő előtt védje ki a város.
Lazók Zoltán polgármester elmondta, összegyűjtötték a városi értékesíthető vagyont, mert úgy látják,
hogy a költségvetést másképp nem tudják teljesíteni, vagyonértékesítésre szükség lesz. De még azt
nem döntötték el, hogy majd melyik ingatlanok lesznek azok, amelyeket valóban kijelölnek, hiszen
ahogy Gyuga képviselőtársa mondta, még a szakbizottság sem tárgyalta. Azokat az ingatlanokat,
amelyekről már meg volt az értékbecslés, az előző képviselő-testületi ülésen jelölték ki értékesítésre.
A többi ingatlan értékbecslésének elkészítésére írtak ki pályázatot. El fognak készülni az
értékbecslések és az önkormányzat a költségvetési helyzetének megfelelően fogja eldönteni (nyilván a
bizottságokon keresztül), hogy melyik ingatlanok kerüljenek értékesítésre. Az összes ingatlan
értékesítésére biztos nem kerül sor, mert nincs rá szükség.
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Rajnai Gábor alpolgármester Gyuga Mihály képviselőtársa felvetésére reagálva elmondta, azért sántít
a környei példa, hisz képviselőtársa elmondta, hogy ott milyen előkészítettségben vannak azok a
telkek, amelyeket értékesítenek. Itt is meg lehetne ezt csinálni, csak a forrást meg kellene jelölni,
amivel ezt az előkészítettséget létre tudnák hozni. Ha erre van javaslat, szívesen veszi.
Gyuga Mihály József települési képviselő elmondta, nyilván ez nem ennek az évnek a munkája
kellett volna legyen, hanem az elmúlt évek alatt kellett volna ezeket a telkeket úgy kialakítani. Környe
sem egyik évről a másikra csinálta meg. Az, hogy ebben a költségvetésben mi engedhető meg és mi
nem, sajnos már egy okozati következménye bizonyos dolgoknak. Azt szerette volna az előző
hozzászólásával jelezni, hogy ha ezeket az ingatlanokat eladják, akkor semmilyen olyan lehetőség nem
lesz a későbbiek folyamán, hogy lakóparki fejlesztéseket hozzanak létre a városban. Egyébként pedig
a jelenleg regnáló frakció részéről voltak ígérvények, amikor a zöld és a sárga tömb lebontásra került,
hogy ezeknek a kieső lakásoknak a pótlására keresnek megoldást.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, így Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak
az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadásáról.
A képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 8 igen és 4 nem
szavazattal a rendelettervezetet elfogadta és megalkotta
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletét
Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
További kérdés, hozzászólás nem volt, Lazók Zoltán polgármester megköszönte képviselőtársainak a
mai munkát, a jelenlévőknek és a televízió nézőinek a figyelmét, a képviselő-testület nyilvános ülését
16 óra 29 perckor bezárta.

k.m.f.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző
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