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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Pénzügyi Bizottság 2021. június 22-ei, rendkívüli, nyílt üléséről

Az ülés helye:

Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tárgyalóterem

Jelen vannak:

Kontschán Flórián Jenő elnök, Elekes László, Feczkó Rita, Hermann
Istvánné és Papp Péter Attila bizottsági tagok

Távol vannak:

Kramarics Róbert és Molnár István bizottsági tagok

Meghívottak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Kontschán Flórián Jenő elnök köszöntötte a megjelenteket. A bizottság ülését 15 óra 05 perckor
megnyitotta. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 5 fő jelen volt.
Ismertette a megküldött meghívó szerinti napirendi pontokat.
Jelezte, „A Képviselő-testület 2021. június 24-ei ülése zárt előterjesztésének megvitatása” napirendi pont
keretében a városi kitüntetések, illetve egy lakásbérleti szerződés felmondásának az ügye szerepel. A
Pénzügyi Bizottságot közvetlenül egyik előterjesztés sem érinti, ezért javasolta, hogy „A Képviselő-testület
2021. június 24-ei ülése zárt előterjesztéseinek megvitatása” című napirendi pontot ne tárgyalják.
Kérdés, hozzászólás, nem volt, kérte, fenti javaslata alapján szavazzanak a napirendről.
A bizottság a napirendet nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta
és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
1/2021. (VI. 22.) határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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:
A 2021. június 22-ei, rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. A Képviselő-testület 2021. június 24-ei ülése nyílt előterjesztéseinek megvitatása
Zárt ülés:
2. Tájékoztató önkormányzati szerződésekről
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Kontschán Flórián Jenő elnök a meghívott vendégekre való tekintettel javaslatot tett az 1. napirendi
ponton belül tárgyalandó előterjesztések sorrendjére. Javasolta, hogy a 8. 9. és 10. számú képviselő-testületi
előterjesztés tárgyalását vegyék előre. Javasolta, hogy a 11. számú előterjesztést ne tárgyalják.
A bizottság tagjai ezzel a javaslattal egyetértettek.

1.

NAPIRENDI PONT:

A Képviselő-testület 2021. június 24-ei ülése nyílt előterjesztéseinek
megvitatása

Beszámoló az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., illetve a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit
Kft. 2020. évi tevékenységéről
Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést. Megítélése szerint a két társaság a
feladatait az elvárható szinten oldotta meg.
Németh Gábor vezérigazgató elmondta, az árbevételt sikerült hozni, az év küzdelmes volt,
kapacitásproblémáik adódtak alapvetően a járványügyi helyzet miatt. A LÜN Kft.-nél magasabb eredmény
látszik, ugyanis a Kft. igénybe tudta venni több hónapon keresztül és idén is az állam által kezdeményezett
munkaerő-támogatási programot. Ebben az OIH Zrt. nem tudott részt venni.
Tassi József ügyvezető megjegyezte, hogy a pandémiás helyzet okozta problémák a 2021. évben fognak
lecsapódni.
Kontschán Flórián Jenő elnök a beszámolóban vastagon szedett részt idézte: „A Társaság egyes
tevékenységei rész-beszámolójában az általános igazgatási költségek felosztása utáni eredmény került
kimutatásra.” Ezt érti, de nem látja, hogy ez a költség mi alapján, vagy hogyan van felosztva.
Tassi József ügyvezető elmondta, árbevétel-arányosan van mindkét cégnél.
Kontschán Flórián Jenő elnök jelezte, az OIH Zrt. részére észrevételt tett a közterületek állapotával
kapcsolatban. Írásban is kért erre választ, részletes és kielégítő választ kapott.
Papp Péter bizottsági tag megjegyezte, a cégnél történt jutalomkifizetések kapcsán ő is tett fel egyszer
egy kérdés. Ő is 5 oldalas választ kapott, minden benne volt azon kívül, hogy milyen jellegű, hány forint
és mennyi kifizetés történt.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért Kontschán Flórián Jenő elnök kérte a
bizottság tagjait, szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
2/2021. (VI. 22.) határozata
a „Beszámoló az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., illetve a Létesítményeket Üzemeltető
Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Beszámoló az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító
Zrt., illetve a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

15 óra 19 perckor Tassi József ügyvezető távozott a bizottság üléséről.
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Beszámoló az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2020. évi működéséről, tevékenységéről
Németh Gábor kuratóriumi elnök elmondta, az alapítvány működésében továbbra is az a tendencia, hogy
döntően az egyéni fogyasztók élnek a támogatás lehetőségével , a társasházak továbbra is nagyon nehezen
mozdulnak. Pozitívum, hogy a városi távhőszolgáltató cég 2 M Ft-ot tett az alapítványba. Az alapítvány a
működési költségeket próbálja a legalacsonyabb szintre letolni azért, hogy a támogatásokból minél több
korszerűsítést lehessen megvalósítani. A távhőszektorban érdekelt szolgáltatásoknak, az alapítóknak is írt
levelet a támogatás reményében. Valamennyi 1%-os felajánlás is érkezett az alapítványhoz.
Sólyom Jöran VFKB elnök elmondta, társasházkezelőként próbálják rábírni a társasházakat rábírni arra,
hogy az alapítvány céljaihoz igazodóan próbáljanak pályázni. Sajnos az állami pályázatok ezen a téren
nem működnek.
Kontschán Flórián Jenő elnök elmondta, szükség van egy olyan szervezetre, amely közfeladatként tudja
ezt a feladatot ellátni.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
3/2021. (VI. 22.) határozata
a „Beszámoló az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2020. évi működéséről, tevékenységéről”
című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Beszámoló az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány
2020. évi működéséről, tevékenységéről” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

„AZ OROSZLÁNYI TÁVFŰTÉSÉRT” közalapítvány alapító okiratának módosítása
Kontschán Flórián Jenő elnök ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
4/2021. (VI. 22.) határozata
„AZ OROSZLÁNYI TÁVFŰTÉSÉRT” közalapítvány alapító okiratának módosítása” című
előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „AZ OROSZLÁNYI TÁVFŰTÉSÉRT” közalapítvány
alapító okiratának módosítása” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

15 óra 29 perckor Németh Gábor vezérigazgató, kuratóriumi elnök távozott a bizottság üléséről.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Kontschán Flórián Jenő elnök az előterjesztés 3. és 5. pontjára hívta fel a figyelmet.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
5/2021. (VI. 22.) 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 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:
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:

Kontschán Flórián Jenő elnök

A 2021. évi költségvetés - 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet – módosítása
Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Sólyom Jöran VFKB elnök felvetette, jó pár évvel ezelőtt a VFKB kérésére összeállításra került egy lista
az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek (pincék, tárolók, stb.) értékesítése kapcsán. Javasolta ezt a
listát átnézni annak érdekében, hogy a költségvetés bevételi oldalát növelni tudják.
15 óra 35 perckor Molnár István bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére, a jelenlévő bizottsági tagok
száma: 6 fő.
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További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért Kontschán Flórián Jenő elnök kérte a bizottság
tagjait, szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendeletmódosításról.
A bizottság a rendeletmódosítást nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen szavazattal 2
tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
6/2021. (VI. 22.) határozata
„A 2021. évi költségvetés - 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet - módosítása” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 2021. évi költségvetés - 5/2021. (II.12.) önkormányzati
rendelet - módosítása” című előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről szóló 22/2007. (XI.
14.) önkormányzati rendelet módosítása
Kontschán Flórián Jenő elnök kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a rendelet módosításáról.
A bizottság a rendelet módosítását nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
7/2021. (VI. 22.) határozata
„Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről szóló
22/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről,
lakbéréről és elidegenítéséről szóló 22/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása” című
előterjesztés rendeletmódosítását.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 21/2016. (IX.11.)
önkormányzati rendelet módosítása
Papp Péter bizottsági tag a hivatal új anyakönyvvezetője kapcsán kérte jegyzőkönyvbe venni, hogy ebből
a hivatalból mindenkit el lehet vinni. 20 éve képviselő, és ő sem ismer már mindenkit, már csak 2/3-os.
Valami nagyon nem stimmel, hiszen régi szakdolgozók mennek el. Valami nagyon nincs rendben.
Korábban nemhogy fluktuáció nem volt ebben a hivatalban, hanem 10-en álltak sorba egy nyugdíjas
álláshelyére. Valami nagyon el lett rontva az utóbbi években.
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További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért Kontschán Flórián Jenő elnök kérte a bizottság
tagjait, szavazzanak a rendeletmódosításról.
A bizottság a rendeletmódosítást nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
8/2021. (VI. 22.) PB határozata
„A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 21/2016.
(IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló 21/2016. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztésben szereplő
rendeletmódosítást.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019.
(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Szabó Mihály alpolgármester elmondta, azt a keresztfinanszírozást próbálják kiszűrni, hogy aki
önkormányzati bérlakást kap, az ne kapjon további támogatást. Az OIH-nak mint üzemeltetőnek elő van
írva, hogy minden évben a bérviszonyokat vizsgálni kell. Ez minden évben elmarad, ezért kellett hozni ezt
a rendeletmódosítást.
Sólyom Jöran VFKB elnök jelezte, a vegyes tulajdonban lévő önkormányzati bérlakásoknál a kezelő
közös költséget fizet a társasháznak és sok esetben a közös költség szintjét sem fizetik meg, akik ezekben
a bérlakásokban laknak. Kérte ezt megvizsgálni.
Felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy ha a szociális jellegű bérlakásrendszer mellett kardoskodnak, akkor
végig kell gondolni azt, hogy a megfizettetés módszerét és a szociálisan való rászorultság támogatottságát
hogyan hangolják össze.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért Kontschán Flórián Jenő elnök kérte, aki a
rendeletmódosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság a rendeletmódosítást nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
9/2021. (VI. 22.) határozata
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása” című
előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Kontschán Flórián Jenő elnök ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
rendeletmódosításról.
A bizottság a rendeletmódosítást nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
10/2021. (VI. 22.) határozata
az „Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása” című
előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések
Kontschán Flórián Jenő elnök ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
11/2021. (VI. 22.) határozata
a „Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések” című
előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2021. évi fejlesztése
Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Elekes László bizottsági tag kérdésére Bársony Éva osztályvezető elmondta, 3 M Ft az előirányzat, a
Bányászati Múzeumnál telepítendő kamerákat a pályázat keretén belül elszámolják.
Sólyom Jöran VFKB elnök tájékoztatásul elmondta, a VFKB informális ülésén az osztályvezető figyelmét
felhívta arra, hogy a kamerarendszer fejlesztésébe cégek, közösségek forrásai is belekerüljenek. Vizsgálni
kell, ki kell mondani, hogy ezeket a kamerákat hogyan lehet nem önkormányzati pénzből beszerezni és
utána hogy lehet önkormányzati kezelésbe átadni.
Az önkormányzat tárgyalni fog a parkolási rendszer átalakításáról, ehhez kapcsolódóan foglalkozni kell
azzal, hogy miként lehet magánszemélyek, vállalkozások számára biztosítani fizetett parkolóterületek
használatát, tehát bérbeadni parkolóterületeket. Ez is meg fogja erősíteni azt az igényt, hogy az ott parkoló
járművek akár direktben is megfigyelhető területen parkoljanak.
Papp Péter bizottsági tag kérdésére – Foglalkozni fog a szakbizottság a 15 évvel ezelőtt elmaradt Tópark
lakópark aktuális parkolási gondjaival? A beváltatlan ígérethalmazra gondolt. – Sólyom Jöran VFKB
elnök elmondta, az adásvételi szerződésben nem szerepel.
Kontschán Flórián Jenő elnök hozzátette, a Tópark lakóparknál van parkoló, minden lakástulajdonos
részére biztosított a parkoló és nem fizetős.
Sólyom Jöran VFKB elnök hozzátette, az egységnyi lakásra jutó parkoló száma a városban ott a
legmagasabb.
Hermann Istvánné bizottsági tag jelezte, a Táncsics úti tízemeleteseknél rengeteg magánszemély
érdeklődik parkolóbérléssel kapcsolatban.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért Kontschán Flórián Jenő elnök kérte a
bizottság tagjait, szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
12/2021. (VI. 22.) határozata
az „Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2021. évi fejlesztése” című
előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Oroszlány város közterületi térfigyelő
kamerarendszerének 2021. évi fejlesztése” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

A 2021. évi Bányásznapi rendezvények program- és költségterve
Kontschán Flórián Jenő elnök röviden ismertette az előterjesztést.
Molnár István bizottsági tag egy koncert árához képest túlzottan magasnak tartotta az Erős emberek
versenyének költségét. Kérdése az volt, hogy van-e erről a versenyről részletesebb leírás, hogy ez pontosan
mit tartalmaz?
Bársony Éva osztályvezető tájékoztatásul elmondta, 5 nemzet versenyét célozta meg a program, tudomása
szerint 5 versenyszámot szeretnének megvalósítani. A helyszínről nincsen információ. Televíziós szereplés
is szerepel a költségek között.
Hermann Istvánné bizottsági tag elmondta, a magas költségre azt a magyarázatot kapta, hogy nemzetközi
verseny lesz, szállásoltatás, étkezési, stb. költség.
Feczkó Rita bizottsági tag bizottsági tag hozzátette, a 12,7 M Ft kb. 20 ember és több napos verseny
költsége, míg a koncert kb. 1,5 óra 1,9 M Ft-ért. Véleménye szerint a koncert inkább túlárazott.
Papp Péter bizottsági tag nem értett egyet azzal, hogy fél 10-kor bezárják a rendezvényt. Nem falun
laknak.
Kontschán Flórián Jenő elnök egyetértett ezzel a felvetéssel.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 4 igen, 1 nem szavazattal
és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
13/2021. (VI. 22.) határozata
„A 2021. évi Bányásznapi rendezvények program- és költségterve” című előterjesztés
véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A 2021. évi Bányásznapi rendezvények program- és
költségterve” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
Kontschán Flórián Jenő elnök ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait, szavazzanak az
előterjesztésről.
A bizottság az előterjesztést nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
14/2021. (VI. 22.) határozata
az „Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések” című előterjesztés véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos
döntések” című előterjesztést.
Felelős:

Kontschán Flórián Jenő elnök

Kontschán Flórián Jenő elnök a bizottság nyílt ülését 16 óra 15 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.
K. m. f.

Kontschán Flórián Jenő
elnök

bizottsági tag
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