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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Pénzügyi Bizottság 2019. június 24-ei, munkaterv szerinti, nyílt
üléséről

Az ülés helye:

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyalóterem

Jelen vannak:

Papp Péter elnök, Gyuga Mihály, Dr. Mátics István, Németh Ferenc,
Elekes László, Sólyom Jöran, Székely Antal bizottsági tagok

Távolt voltak:

Metzger Gyula, Túri Bernadett bizottsági tagok

Meghívottak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Papp Péter elnök köszöntötte a megjelenteket. A bizottság ülését 15 óra 4 perckor megnyitotta.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 9 fő bizottsági tagból 7 fő jelen volt. Ismertette az
ülés napirendi pontjait.
Javaslatot tett a „Döntés a Petőfi udvar 4-5. számú bérlakástömb fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzés
megindításáról” című napirendi pont zárt ülésen való tárgyalására.
Javasolta továbbá, hogy a testületi anyagok közül a következő napirendi pontokat ne tárgyalják:
− Beszámoló az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2018. évi működéséről
− Intézkedési terv az Oroszlányban élő 60 év feletti lakosság körében végzett felmérés
megállapításaira irányulóan
− A helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálása az oroszlányi 0410/1 és 0410/2 hrsz.on nyilvántartott földrészletek tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés tárgyában
− A 2019. évi városi kitüntetési javaslatok
Papp Péter elnök kérte, aki egyetért a „Döntés a Petőfi udvar 4-5. számú bérlakástömb fejlesztéséhez
kapcsolódó közbeszerzés megindításáról” című napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásával, igennel
szavazzon.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a javaslatról.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével, 7 igen szavazattal elfogadta
és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
114/2019. (VI.24.) PB határozata
zárt ülésről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2019. június 24-ei,
munkaterv szerinti ülésén a „Döntés a Petőfi udvar 4-5. számú bérlakástömb fejlesztéséhez kapcsolódó
közbeszerzés megindításáról” című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
Felelős:

Papp Péter elnök

Papp Péter elnök kérte, aki a napirendi javaslattal és a 4 napirendi pont nem tárgyalásával egyetért,
igennel szavazzon.

Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a
napirendről.
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
115/2019. (VI.24.) PB határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2019. június 24-ei,
munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. A Képviselő-testület 2019. június 25-ei ülése előterjesztéseinek megvitatása
Zárt ülés:
2. A Képviselő-testület 2019. június 25-ei zárt ülése előterjesztéseinek megvitatása
3. Tájékoztató önkormányzati szerződésekről
A napirendi pontokon belül a bizottság nem tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. A Képviselő-testület 2019. június 25-ei ülése előterjesztéseinek megvitatása
− Beszámoló az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2018. évi működéséről
− Intézkedési terv az Oroszlányban élő 60 év feletti lakosság körében végzett felmérés
megállapításaira irányulóan
Zárt ülés:
2. A Képviselő-testület 2019. június 25-ei zárt ülése előterjesztéseinek megvitatása
− A helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálása az oroszlányi 0410/1 és 0410/2 hrsz.on nyilvántartott földrészletek tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés tárgyában
− A 2019. évi városi kitüntetési javaslatok
Felelős:

Papp Péter elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2019. június 25-ei ülése előterjesztéseinek
megvitatása

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, a VFKB ülésen felvetődött egy kérdés a Hébé Alapfokú
Művészeti Iskolával kapcsolatban, mely szerint az éves működésükhöz a város milyen mértékben járul
hozzá.
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, a költségvetési rendelet 6. mellékletében a pénzeszköz
átadásoknál van, külön nevesítve van.
Papp Péter elnök kérdése az volt, polgármesteri keretből ment-e valami a Hébé-nek.
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, nincs arról tudomása, hogy a Hébé számára került volna
felajánlás képviselői keretből az idei évben.
Sólyom Jöran bizottsági tag kérdése az volt, hogy a teljes működésükhöz csak a 6. táblában lévő összeg
van-e.
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, pénzeszköz átadás keretében igen. Tavaly volt a
polgármesteri keretből is, idén nem.
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Túri Bernadett bizottsági tag 15 óra 10 perckor megérkezett az ülésre, a jelen lévő bizottsági tagok
száma 8 fő.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, tehát a teljes ottani működésük, a rezsi, stb. 1.250.000,- Ft.
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, a rezsit a tankerület tovább számlázza, a velük kötött
együttműködési megállapodásban van a tovább számlázás szabályozva.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, tehát nem az az összeg megy a Hébé miatt az önkormányzattól
bárhová, ami az 1.250.000,- Ft, hanem még továbbiak is.
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, konkrétan a Hébé-nek a 6. mellékletből megy az átadott
pénzeszköz, a rezsi költség tovább számlázására az idei évben még nem került sor, mivel az a tájékoztatás
jött a tankerülettől, hogy a számlázással problémáik vannak. Fogyasztási adataik vannak, hogy mi várható
idén tovább számlázásra. Az áramdíj 25.471,- Ft, a távhő 237.208,- Ft, a víz, csatorna 28.406,- Ft.
Papp Péter elnök kérdése az volt, milyen idő intervallumra vonatkoznak ezek az adatok.
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, az áram 2017.02. - 2018.06.30-ig a távhő 2017.12.28 2018.06.26-ig, a víz, csatorna 2018.01.01. - 2018.06.20-ig.
Gyuga Mihály bizottsági tag az előterjesztés 14-15. pontjaival kapcsolatban elmondta, a 14. pontban le
van írva, hogy Yerres város alpolgármestere két kollégájával városunkban járt, és a következő pontban a
Nemzeti Összetartozás Napjáról van tájékoztatás, jó lett volna, ha egy francia testvérvárosi
kapcsolatfelvétel szándékával idejövő társulat erre a napra is itt maradt volna, és a Trianoni Emlékhelyet
megkoszorúzzák, valamint egy-két szót mondtak volna, hogy sajnálják, ami történt a magyarokkal az ő
őseik hathatós közbenjárása következtében, sajnálatos módon ezt az egy napot nem tudták kivárni. Kérte,
ha a jövőben bármilyen partnervárosi kapcsolat aláírása történne, csak a képviselők 100 %-ának igen
szavazata mellett lehessen ilyen szerződést kötni, és egyébként, ha ez bármikor fog történni, nem fogja
támogatni. A 9. és 14. pontokról szeretné, ha külön szavaznának.
Sólyom Jöran bizottsági tag hozzátette, ezek megtörtént események, ez egy beszámoló. Kérdése az volt,
ha nem fogadják el, akkor az az esemény nem történt meg?
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, ezzel csak kinyilvánította azon véleményét, hogy ezekkel az
eseményekkel, amik megtörténtek, nem ért egyet.
Papp Péter elnök kérte, aki egyetért azzal, hogy a szöveges rész 9. és 14. pontjáról Gyuga Mihály
képviselő úr kérésére külön szavazzanak, igennel szavazzon.
Miután több kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a
javaslatról.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 8 fő bizottsági tag részvételével, 3 igen, 2 nem szavazattal, 2
tartózkodással, elutasította és meghozta az alábbi határozatot (Székely Antal bizottsági tag nem
szavazott):
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
116/2019. (VI.24.) PB határozata
ügyrendi javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem támogatja, hogy a
„Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztés szöveges részének 9. és 14. pontjáról külön
szavazzanak.
Felelős:

Papp Péter elnök
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Papp Péter elnök kérte, aki az előterjesztés határozati javaslatával egyetért, igennel szavazzon.
Miután több kérdés, 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, 2 nem
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
117/2019. (VI.24.) 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 „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

A 2019. évi költségvetés - 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet - módosítása
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, negyedévenként módosítják a költségvetési rendeletet,
most 2019. júniusában beépítésre kerültek az államháztartásból származó normatív támogatások, valamint
jelentős tétel az OKÖ Zrt. 3500 db törzsrészvény értékesítéséből várható 87.437.000,- Ft összegű bevétel.
Dr. Mátics István bizottsági tag elmondta, az ESZB hatáskörébe tartozik a lakás célú támogatás
odaítélése, az első költségvetéskor még 25 M Ft volt, ez 10 M Ft-ra csökkent, majd 4 M Ft-tal lett
kiegészítve. Az év közepén már több mint 10 támogatást igénylő kérelmét kellett várakoztatni, mert nincs
rá forrás. Elmondta, bizottságuk egy javaslatot fogalmazott meg, melyben kérte, hogy a lakás célú
támogatás alapot 11 M Ft-tal egészítsék ki.
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta a rendelkezésre álló tartalékokról, beépítésre került, ami a
részvény értékesítésből megmaradt, így általános tartalékon 21.637.000,- Ft van, beruházási céltartalékon
25.895.000,- Ft.
Gyuga Mihály bizottsági tag véleménye szerint még van egy probléma, itt 45 M Ft-ot ír, hogy ennyi
maradt benn, de közben már a több beruházási kiadásra került felosztásra a többletbevétel, tehát ha
csökkentve lett a 22 M Ft, akkor a 45 M Ft-ot is csökkenteni kéne, itt számszaki hiba van
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, elgépelés lehet, az előterjesztés első oldalán a 45 M Ft
helyett 42.713.000,- Ft lenne a helyes.
Papp Péter elnök befogadta a 11 M Ft-ról szóló módosító javaslatot, a lakástámogatási alap feltöltése a
jelenlegi költségvetési rendelet-módosítás módosításával 11 M Ft az általános tartalék terhére.
Dr. Mátics István bizottsági tag hozzátette, ez nem 11 M Ft támogatás a lakáshoz jutáshoz, hanem
fejenként 1 M Ft kamatmentes hitel, amivel azt vállalja az igénybe vevő, hogy 10 éven belül ezt
visszafizeti.
Székely Antal bizottsági tag 15 óra 30 perckor elhagyta az ülést, a jelen lévő bizottsági tagok száma 7 fő.
Papp Péter elnök elmondta, hogy a pontos szám, ami az e célra átcsoportosítandó összeg, az
10.321.000,- Ft a szakbizottság kérésére, kérte aki ezt a módosítást támogatja, igennel szavazzon.
Miután több kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztésről.
4

A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 8 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal 2
tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
118/2019. (VI.24.) PB határozata
„A 2019. évi költségvetés - 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet – módosítása” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek „A 2019. évi költségvetés - 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet – módosítása”
című előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy lakás célú támogatásra 10.321.000,- Ft összeg kerüljön
átcsoportosításra az általános tartalék terhére.
Felelős:

Papp Péter elnök

A kullancs által terjesztett betegségek elleni védőoltás biztosítása a 3-4-5 éves gyermekek részére
Dr. Mátics István bizottsági tag elmondta, ez az algoritmus, ami szerint a kullancs oltásokat adnák, azt
eredményezheti, hogy négy év múlva valamennyi fiatalkorú védettséget élvezne a kullancs encephalitis
fertőzéssel szemben. Javasolta az előterjesztés elfogadását, amelyet az ESZB elfogadott.
Szemző Ildikó osztályvezető kiegészítésként elmondta, amikor elfogadásra került a városi egészségügyi
program, 22 M Ft került megállapításra, amiben benne volt a fiúk HPV oltása, ami 3.057.600,- Ft volt.
Kimentek az igényfelmérő lapok, péntekig 23 igény jött vissza, ez 772.800,- Ft, így itt is maradt
2.284.000,- Ft.
Székely Antal bizottsági tag 15 óra 32 perckor visszaérkezett az ülésre, a jelen lévő bizottsági tagok
száma 8 fő.
Dr. Mátics István bizottsági tag hozzátette, ez az oltás is kötelező lesz.
Miután több 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
119/2019. (VI.24.) PB határozata
„A kullancs által terjesztett betegségek elleni védőoltás biztosítása a 3-4-5 éves gyermekek részére”
című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek „A kullancs által terjesztett betegségek elleni védőoltás biztosítása a 3-4-5 éves
gyermekek részére” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Intézkedési terv az Oroszlányban élő 60 év feletti lakosság körében végzett felmérés megállapításaira
irányulóan
Dr. Mátics István bizottsági tag elmondta, a házi segítségnyújtás jelzőrendszerrel kapcsolatban
csütörtökön tájékoztatta a Szociális Szolgálat intézményvezetője a bizottságukat, hogy eddig nem sok
sikerrel járt a jelzőrendszer kiterjesztése. Akik kézpénzzel beszálltak, azok az Alhambrával kötöttek
szerződést, akik ezen kívüliek, az 3 fő, és mind a 3 kért támogatást az Egészségügyi és Szociális
Bizottságtól, ezt meg is kapták. Az intézményvezető javaslata az volt, a bizottság járuljon hozzá ahhoz,
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hogy az intézet vásároljon 20 db készüléket saját költségvetése terhére, ezeket helyezze ki a
rászorultaknak. Erre a kihelyezésre és a kihelyezést igénybe vevők számára segítséget nyújt a 93. évi III.
törvény szövege, ami tételesen leírja az igénybevétel feltételeit, és azt kérte még az intézményvezető úr,
hogy ennek a kihelyezésnek a szabályait a törvényi rendelkezést figyelembe véve az intézet a saját
szabályzatában állapítsa meg. Bizottságuk ezt megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Papp Péter elnök elmondta, költségvetést nem érintő tájékoztatás hangzott el.
Sólyom Jöran bizottsági tag kérdése az volt, a 20 készülék mi alapján lett meghatározva, biztonsági
tartalék, vagy ennyien vannak, akik jogosultak, de nem akartak ilyet.
Dr. Mátics István bizottsági tag elmondta, ennél biztos több jogosult lenne, ez a szám úgy jött ki, hogy
akik megkeresték a szolgálatot, de nem tudták vállalni a költségeket.
Papp Péter elnök kérdése az volt, mi ennek az anyagi vonzata.
Szemző Ildikó osztályvezető elmondta, egy készülék ára 63 E Ft és 3000,- Ft a havi díj.
Sólyom Jöran bizottsági tag kérdése az volt, ez egy saját nyilatkozat volt, hogy nem tudják a költségeket
vállalni, vagy volt valamilyen vizsgálat is, ami megállapította, hogy valóban nem tudják vállalni, azért
kérdezi, mert innen kezdve kijelentik, nem tudják vállalni, és nem 20 db kell, hanem 40-50 db, így 20-al
bezárnak egy kört, a kérdés, hogy ki kap, és miért.
Dr. Mátics István bizottsági tag elmondta, törvény szabályozza, kinek lehet adni.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, ha törvény szerint alkalmas lenne rá, akkor kapnia kell.
Dr. Mátics István bizottsági tag elmondta, a Szociális Szolgálatnak van saját szabályzata, ami más
területen is kivédi a jogosulatlan igényeket. A 20 db az időskori felmérés adataival összevetve került
megállapításra.
Papp Péter elnök megköszönte a tájékoztatást.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Dr. Molnár Miléna aljegyző elmondta, véleményezésre küldte meg a társulás munkaszervezete a
társulási megállapodást, ebben a tagok vállalják, hogy 30 napon belül véleményezik a módosító
javaslatot. Itt a jelen előterjesztés szerinti módosításban 2 térséget érintően történnek tag település
kiválások, 2018. szeptember 30-án már történt kiválás, Dömsöd térségéből 8 település vált ki a KDVH
Önkormányzati Társulásból, mert a KDVHÖT fejlesztési projektjei ezeket a településeket nem érintik,
ezért másik uniós projekthez csatlakoztak. 2019. szeptember 30-ával szeretnének kiválni a társulásból
Dunaújváros térségéből a megnevezett települések önkormányzatai, és másik projekthez társulnak, a
társulási megállapodás módosításához valamennyi tag település képviselő-testületének minősített
többséggel meghozott határozata szükséges, itt most a véleményezés van a testület elé terjesztve. Egyéb
tárgyban nem történt módosítás.
Sólyom Jöran bizottsági tag kérdése az volt, az eddigi forrásköltések során ezek az önkormányzatok
részesültek-e valamilyen szolgáltatásban.
Papp Péter elnök elmondta, nem részesültek.
Dr. Molnár Miléna aljegyző hozzátette, projekt tervezés volt eddig, az eszközbeszerzési rész történt
meg, van folyamatban szállítási szerződés teljesítése, illetve gépjárműveket, hulladékgyűjtőket szereztek
be, de ezek még nem kerültek kiosztásra a településeknek.
Miután több kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
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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
120/2019. (VI.24.) PB határozata
„A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek „A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Hitelfelvétel önkormányzati fejlesztések finanszírozása céljából
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, az előterjesztésben szerepel a tavalyi évben
kormányengedélyezett 160 M Ft hitelfelvétel, amivel már leszerződtek a Raiffeisen Bank Zrt.-vel. A
június 14-ei Magyar Közlönyben jelent meg a Kormány hozzájáruló határozata a 390 M Ft
hitelfelvételhez, melyben mind a három fejlesztési célhoz hozzájárulását adta a Kormány. Az előterjesztés
határozati javaslatában szerepel, hogy milyen feltételekkel szükségesek megindítani az ajánlati eljárást.
Mivel ez a hitelfelvétel a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, így az önkormányzati beszerzésekre
irányuló 30/2018.(II.27.) Kt. határozat 5-6. pontjában előírtak szerinti közbeszerzési törvény hatálya alá
nem tartozó beszerzés kiírásra tesz javaslatot a határozati javaslat.
Sólyom Jöran bizottsági tag kérdése az volt, előzetes érdeklődés volt-e a bankoknál az önkormányzat
részéről, és hány bankra számíthatnak.
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, nem tud ilyenről. Maga a kormányengedély kérelem a
számlavezető pénzintézet, a Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján került összeállításra.
Székely Antal bizottsági tag kérdése az volt, hogy az engedélyben nincs benne?
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, nincs benne.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, azért volt a kérés az, hogy a lehető legtöbb bankkal előzetesen
próbáljanak valami tapogatózó jellegű tájékoztatást beszerezni, hogy ilyen pályázat esetén indulnának-e.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, őt is zavarja a monopol helyzetbe hozása az egyik banknak,
lehet, hogy ezzel a bankkal kapcsolatban az a tapasztalat, hogy jó ajánlatokat szokott hozni, de akkor is
várható-e, hogy jó ajánlatot ad, ha nincs konkurense ebben, itt vastagabban foghat a ceruzája. Ha már a
hitelfelvétel megtörtént, a bankok versenyeztetése tisztességesen történjen meg.
Dr. Molnár Miléna aljegyző ezzel kapcsolatban jelezte, lesz alkalma a pénzintézeteknek ajánlatot tenni a
hitelnyújtásra, a munkacsoport fogja az ajánlatételi felhívás szövegét jóváhagyni, arra is visszautalt, hogy
ez az a típusú eljárás, ahol nagy számú ajánlattevő volt a tavalyi hitelfelvételnél is, azt megelőzően a
sportcsarnok építésénél is 7-8 ajánlat volt.
Miután több 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, 5 igen 3 nem
szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
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121/2019. (VI.24.) PB határozata
a „Hitelfelvétel önkormányzati fejlesztések finanszírozása céljából” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a „Hitelfelvétel önkormányzati fejlesztések finanszírozása céljából” című
előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

A Táncsics Mihály úti közút korszerűsítése
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, előterjesztés hiányában bizottságuk nem tárgyalta ezt a napirendi
pontot.
Óváriné Szeglet Erzsébet ügyintéző elmondta, minden lényeges elemet tartalmaz az előterjesztés.
Székely Antal bizottsági tag kérdése az volt, volt-e remény, hogy ezt a beruházást meg lehessen
versenyeztetni.
Németh Gábor az OIH Zrt. vezérigazgatója elmondta, múlt héten jelent meg a Magyar Közlönyben ez
a döntés az önkormányzati hitelfelvételre, társaságuk a hivataltól kapott egy ajánlatkérést a Táncsics M.
úti közút korszerűsítésére, az előzetes ajánlatot megtették.
Székely Antal bizottsági tag kérdése az volt, ki az a hivatal.
Németh Gábor vezérigazgató elmondta, a Beruházási és városüzemeltetési osztály vezetőjétől kapták a
megkeresést.
Székely Antal bizottsági tag javasolta, akkor őt kellett volna kérdezni, hogy miért egy céget kerestek
csak meg, mert mintha megállapodtak volna évekkel ezelőtt, hogy az ilyen jellegű munkákat
megversenyeztetik. Persze lehet olyat tenni, hogy aki elvállalja ezt a munkát, az megesküszik, hogy nála
olcsóbban senki nem dolgozik ebben az országban, de ilyen tanúsítványt még nem látott.
Gyuga Mihály bizottsági tag hozzátette, ennek meg van az előterjesztője, a polgármester úr, ő diszponált
e fölött a projekt fölött, az, hogy Bartalus László osztályvezető az előkészítő, az nyilván magából az
eljárás rendből fakad, de az anyag ilyetén történő tárgyalásáról Lazók Zoltán polgármester döntött, itt
konkrét döntés van.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, azért kérdezte, mert mindennek van valami oka. Ha ennek az az
oka, hogy van az önkormányzatnak egy saját cége, és az mindenkinél hamarabb jobb minősében elvégzi a
munkát, ezzel semmi baj nincs, azzal van baja, hogy ezekre a kérdésekre általában nem szokott választ
kapni. Több esetben megegyeztek, hogy ezeket az ügyeket meg kell versenyeztetni, kivéve, ha ennek más
okai vannak.
Németh Gábor vezérigazgató elmondta, erre a kérdésre nem tud válaszolni, de társaságuk
versenyeztetésre kötelezett, a műszaki felmérést elvégezték.
Opsuszta Csaba az OIH Zrt. műszaki vezetője elmondta, 95 M Ft a Népekbarátsága út felújítására lett
felcímkézve, az osztály felkereste őket, hogy egy előzetes költségbecsléssel állapítsák meg, hogy az
előterjesztésben szereplő műszaki tartalom kb. mennyibe kerül, megítélésük szerint 80.535.000,- Ft
bruttó, a maradékot a Gönczi F. u. másik oldala felújításába be lehetne forgatni. Azt nem tudja, hogy a
hitelfelvételnek mik a korlátjai, és a Táncsics M. úti felújításból át lehet-e tenni 14,5 M Ft maradékot a
GFT keretében a Gönczi F. utcára, az mennyire veszi figyelembe a cégük rugalmasságát, vagy egy
közbeszerzés kiírásánál, amikor a maradékból kell majd valamit közbeszerezni.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, ezzel nem jutott közelebb a dologhoz, mert az, hogy van-e
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közbeszerzés, van-e meghívás, van-e ajánlatkérés, az három különböző dolog, itt egyik sem történt meg,
Az nem közbeszerzés, ha több céget megkérnek, és lesz egy reálisabb képük.
Gyuga Mihály bizottsági tag idézett az előterjesztés 1. pontjából, ide be kéne írni azt, hogy
közbeszerzésével és a munkálatok elvégeztetésével. Van lehetősége az önkormányzatnak, hogy magát a
közbeszerzést a cége hatáskörébe utalja.
Papp Péter elnök elmondta, a polgármester úrnak nem ez volt a szándéka.
Székely Antal bizottsági tag elmondta, neki még mindig nem tiszta ez az ügy, nem érti, mert voltak
olyan időszakok, amikor nem voltak önkormányzati titkok, ezek az esetek nem azt segítik, hogy ez a kép
tisztuljon, sőt, ez felvet bizonyos egyéb kérdéseket, nem akar senkit megvádolni, csak kérdezett, és nem
kapott választ. Lehet, hogy jobb lett volna kormányközeli cégeket megversenyeztetni annak reményében,
hogy egy újabb hitelfelvételt könnyebben elintéznek, minden csak spekuláció addig, amíg valaki nem ad
választ, meg fogja kérdezni a polgármester urat.
Németh Gábor vezérigazgató kiemelte, a hitelfelvételben úgy szerepelt, hogy a Táncsics M. út nevezett
szakaszára bruttó 95 M Ft hitelt venne fel önkormányzat, ahogy leírták az ajánlatban, nem kerülne
annyiba, a Gönczi F. u. egy olyan utcaszakasz, ami nem volt a hitelfelvételben. A Magyar Közlönyben
úgy szerepelt, hogy a belterületi utak felújítására vehet fel hitelt az önkormányzat. Azért tették azt a
javaslatot a maradék pénzre, mert a Gönczi F. u. is nagyon rossz állapotban van, és úgy tűnik, idén van rá
lehetőség, ha a szennyvíz beruházás keretében az egyik fél útpálya helyreállításra kerül, akkor a másik
félpályát a maradék pénzből meg lehetne csinálni.
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, volt egyeztetés a Pénzügyi osztályon belül, arra jutottak,
hogy a kormányhatározat mellékletében az szerepel, hogy közutak, hidak építése, felújítása.
Sólyom Jöran bizottsági tag kérdése az volt, hogy a kérelemben mi van pontosan.
Németh Gábor vezérigazgató elmondta, a kérelemben a Táncsics M. u. szerepelt.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, a kérelem alapján döntötték el, hogy a megnevezett dolgokra
pénzt adnak.
Papp Péter elnök kérdése az volt, melyik hídra kértek.
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, ehhez a fejlesztési célhoz a kérelemhez egy legördülő
választék listából lehetett választani, amelyben közutak, hidak építése, felújítása szerepelt.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, érti, hogy milyen optimizmus kell ahhoz, hogy a 25 M Ft Áfa itt
marad, szeretné látni, hogy pontosan ezt a 25 M Ft-ot a cég mire fogja költeni. A másik oldala, ez a 80 M
Ft érték alapvetően igényelné azt, hogy tiszteséges versenyeztetés legyen, ha így megoldható, javasolta a
testületnek, hogy mindent dobjanak a lovak közé, és majd valaki eldöntik a házban, ki mit fog csinálni.
Nem hinné, hogy az elmúlt négy év eddigi munkája ebbe az irányba vinné a súlyt, ahhoz, hogy
tisztességes döntéshozás legyen, ahhoz tisztességesen elő kell készíteni ezeket a folyamatokat.
Valamilyen szinten előnynek tűnik most a 80.535.000,- Ft kontra 14 M Ft kérdése, ha ezt egy „A” céggel
el lehet sikálni, hogy így működjön, akkor egy „B” céggel is. Az a kérdés, hogy felosztható-e ez az
összeg, amennyiben felosztható, a kettőt együtt versenyeztetve nagyobb kedvezmények elérésére is van
lehetőség. Kérdése az volt, van-e bármilyen időbeli előírás, ami miatt feltétlenül mostani döntés
szükséges. Ezt a szakmai bizottság sem tárgyalta, ennél apróbb dolgok miatt is hívtak már össze
rendkívüli ülést, egy 95 M Ft-os összeg elköltése megér egy korrekt vitán alapuló eljárás rendszert.
Varga Zoltán pénzügyi ügyintéző elmondta, a 390 M Ft-ot idén mindenképpen le kell hívni, ugyanis, ha
megnézik a kormányhatározatban lévő számot, a három fejlesztési célt külön szerepelteti, viszont van egy
olyan oszlop, ügylet keletkeztetésének ütemezése, ez egyértelműen a 2019 évre rögzíti az adósságot
keletkeztető ügylet keletkeztetését.
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Sólyom Jöran bizottsági tag kérdése az volt, látnak-e olyan kockázati tényezőt, amely egy 2 hetes
csúszást a dologban nem enged meg, mert innen kezdve veszélyes a 95 M Ft év végéig várható
felhasználása, lehívása.
Óváriné Szeglet Erzsébet ügyintéző elmondta, ha ezt megfelelő eljárásrendben akarják lefolytatni,
ahhoz a műszaki dokumentációt megfelelően össze kell állítani.
Dr. Molnár Miléna aljegyző elmondta, a közbeszerzési eljárást le kell folytatni, nettó 25 M Ft felett
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, hirdetni, ha nincs benne uniós támogatás, akkor csak nettó 300
M Ft felett kell a Közbeszerzési értesítőben, lehet olyan, hogy egyidejűleg legalább 5 gazdasági szereplőt
kell kiírni az önkormányzatnak ajánlattételre.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, úgy értelmezte az összes itt leírt információt, hogy valamennyi
műszaki dokumentáció rendelkezésre áll, akkor nem érti, mi akadálya annak, hogy ennek a tervnek az
alapján a héten következő közbeszerzési ülésen hozzanak döntést, hogy ezt a pályázatot kiírják. A testület
dönthet is arról, hogy ki kell írni, hétvégén kiírásra is kerülhet. Véleménye szerint az OIH Zrt., aki napi
szinten nagy szakaszok árajánlatainak kidolgozásában érintett, egy héten belül erre a dologra érdemi
ajánlatot tud adni.
Székely Antal bizottsági tag javasolta, ezekből a határozati javaslatokból a cég neve maradjon ki, a többi
maradhat.
Németh Gábor vezérigazgató az előző felvetéshez elmondta, amire jött a megkeresés és ajánlatérés, a
kijelölt útszakasz aszfaltmarása és újra aszfaltozása, ahhoz amennyiben ez a műszaki tartalom marad, a
felmérés alapján ez elvégezhető. Amennyiben más műszaki tartalom kerülne kiírásra, az más, de egy
meglévő út marása nem engedély köteles.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, ha az „A” cég képes a jelenlegi műszaki tartalom alapján a
feladatot elvégezni, nem érti, hogy ezt egy „B” cég miért nem képes megoldani, illetve egy „B” cég
esetén miért lenne más műszaki tartalom.
Opsuszta Csaba elmondta, ezt a műszaki tartalmat a város felkérésére a cégük találta ki, az volt a kérés,
hogy mit tudnak megcsinálni hosszú távon a városnak minél kevesebb pénzt felhasználva. Amennyiben
ez a műszaki tartalom nem felel meg, akkor meg kell terveztetni, ki kell írni olyan műszaki tartalmat, amit
a Partner Mérnöki Iroda pl. előír, és annak alapján meg kell hirdetni. Ez a fajta felújítás nem egy komoly
műszaki dokumentációs háttérrel rendelkező anyagnak a végkifejlete, itt marnak, aszfaltoznak, 15-20 évet
ki fog bírni az út. Nehogy az legyen a vége, hogy ez a műszaki tartalom nem fog megfelelni, mert az a
kivitelező, aki megnyeri, úgy fogja megcsinálni, ahogy neki kedve lesz.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, azt is szeretné módosító javaslatként kérni, hogy az 1. pont
utolsó sorába írják be, hogy az OIH Zrt. által történő közbeszereztetésével történő elvégeztetésével.
Papp Péter elnök elmondta, a határozati javaslatnak 1-5. pontja van, itt több hozzászóló kifogásolta,
hogy csak egy céggel tárgyaltak, ezért Székely Antal képviselő úr javaslata az volt, hogy a határozati
javaslat maradjon, de a kivitelező céget ne nevesítsék. Kérte, aki ezzel egyetért, igennel szavazzon.
Miután több kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a
módosító javaslatról.
A bizottság a módosító javaslatot nyílt szavazással, 8 fő bizottsági tag részvételével, 3 igen szavazattal,
5 tartózkodással elutasította és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
122/2019. (VI.24.) PB határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem támogatja, hogy „A
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Táncsics Mihály úti közút korszerűsítése” című előterjesztésben a kivitelező céget ne nevesítsék.
Felelős:

Papp Péter elnök

Papp Péter elnök elmondta, Gyuga Mihály módosító javaslata az volt, hogy maradjon bent az OIH Zrt.
neve, és az 1. pontban nevesítsék, hogy közbeszerzési eljárás keretén belül végeztesse el a beruházást.
Kérte, aki ezzel egyetért, igennel szavazzon.
Miután több kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Péter elnök kérte a bizottság tagjait,
szavazzanak a módosító javaslatról.
A bizottság a módosító javaslatot nyílt szavazással, 8 fő bizottsági tag részvételével, 2 igen, 2 nem
szavazattal, 4 tartózkodással elutasította és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
123/2019. (VI.24.) PB határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem támogatja, hogy „A
Táncsics Mihály úti közút korszerűsítése” című előterjesztés határozati javaslatának 1. pontjában
szerepeljen, hogy közbeszerzési eljárás keretén belül végeztesse el az OIH Zrt. a beruházást.
Felelős:

Papp Péter elnök

Papp Péter elnök kérte, aki az előterjesztés határozati javaslatával egyetért, igennel szavazzon.
Miután több 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, 3 igen, 2 nem
szavazattal, 3 tartózkodással elutasította és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
124/2019. (VI.24.) PB határozata
„A Táncsics Mihály úti közút korszerűsítése” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra
a Képviselő-testületnek „A Táncsics Mihály úti közút korszerűsítése” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök
SZÜNET
16:26-16:34

Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2019. évi fejlesztése
Papp Péter elnök elmondta, megerősítő döntés kell, hogy az idei évi költségvetésben tervezett összeget a
Pénzügyi Bizottság támogatja a szakbizottság által felsorolt helyeken elkölteni.
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, a bizottságuk egyhangúlag támogatta, az ülésen Gyuga Mihály
mondta el azt az igényt, hogy a Deák F. u. – Széchenyi u. kereszteződésbe tegyenek, mivel több
bejelentés is érkezett az ott lakóktól, hogy az ott üzemelő vendéglátó egységek miatt szükség lenne
kamerára, a bizottság a telepítési ponttal egyetértett, és amennyiben Papp Péter képviselő úgy gondolja, a
képviselői kerete terhére állhatná, 1,5 M Ft lenne.
Papp Péter elnök elmondta, nincs már annyi a keretéből.
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Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, a telepítés helyével a bizottságuk egyetértett, azzal a feltétellel,
hogy van rendelkezésre álló keret.
Papp Péter elnök javasolta, a költségvetésben előre meghatározott összeg felhasználásáról szavazzanak a
bizottság által meghatározott pontokon. Kérte, aki ezzel egytért, igennel szavazzon.
Miután több 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
125/2019. (VI.24.) PB határozata
az „Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2019. évi fejlesztése” című
előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az „Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2019. évi
fejlesztése” című előterjesztést.
Felelős:

Papp Péter elnök

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
Sólyom Jöran bizottsági tag elmondta, a VFKB hozzájárult egyhangúlag a határozati pontokhoz egy
aprósággal, amiből két dolog lett. Az egyik, hogy a jelenlegi kérelmet abban az esetben támogatják,
amennyiben az ezzel járó költségeket a kérelmező megfizeti. A másik, hogy a jövőben minden olyan
ingyenes hasznosítási szerződés esetében amennyiben az ingatlan hasznosítása bármilyen
költségvonzattal jár, azt a kérelmező fizesse meg.
Papp Péter elnök javasolta, arról szavazzanak, hogy a jelen kérelmezőnél és a későbbiekben
automatikusan alkalmazzák, hogy bármely felmerülő költséget a kérelmező fizeti. Kérte, aki az
előterjesztést ezzel a kiegészítéssel elfogadja, igennel szavazzon.
Miután több kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a
kiegészített előterjesztésről.
A bizottság a kiegészített előterjesztést nyílt szavazással, 8 fő bizottsági tag részvételével, 8 igen
szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
126/2019. (VI.24.) PB határozata
az „Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az „Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések” című előterjesztést
azzal a kiegészítéssel, hogy a jelen kérelmezőnél és a későbbiekben automatikusan alkalmazzák, hogy
bármely felmerülő költséget a kérelmező fizet.
Felelős:

Papp Péter elnök

12

Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp Péter elnök a bizottság nyílt ülését 16 óra 40 perckor bezárta
és zárt ülést rendelt el.
K. m. f.
Papp Péter
elnök

bizottsági tag
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