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Tisztelt Képviselő-testület!
1. Oroszlány Város Önkormányzatának a város közterületeinek megfelelő csapadékvíz elvezetése
érdekében a tulajdonában és kezelésében lévő élő vízfolyások (Pénzes-patak, Labanc-patak,
Kertekalja-patak és a Svandabereg-patak) fenntartásáról és kezeléséről gondoskodnia kell.
2017. évben a Komáromi Vízitársulat (székhelye: 2900 Komárom, Zrínyi Miklós utca 45.) elsősorban a közfoglalkoztatási programban történő részvétel segítségével - látta el a közcélú
vízgazdálkodási feladatokat.
1. A Komáromi Vízitársulat 2017. évi beszámolója
A Társulat részére az Önkormányzat, mint tulajdonos az alábbi ingatlanokat adta át a közcélú
vízgazdálkodási feladatok elvégzése céljából.
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Megjegyzés
Szakorvosi Rendelő Intézet és Kossuth Lajos
utca között
Mester utca és Táncsics Mihály utca közötti
szakasz
Határ utca alatti levezető szakasz
Labanc-patak és BorgWarner ES telephely
vége közötti szakasz
Pénzes-patak és BorgWarner telephely közötti
nyílt szakasz
Rákóczi Ferenc út és Várdomb utca között

A Vízitársulat 2017. év folyamán az alábbi vízfolyásokon végzett állandó jelleggel fenntartási
munkákat:
Vízfolyás és elvégzett munkák megnevezése:
Labanc-patak kétszeri kaszálása
Pénzes-patak kétszeri kaszálása
Kertekalja-patak kétszeri kaszálása
Svandabereg-patak kétszeri kaszálása
Svandabereg-patak torkolati rács burkolat javítása
Határ utca és Katona József utca közötti árok egyszeri
kaszálása
Pénzes-patak mellékág kotrás, kézi és gépi erővel
Pénzes-patak mellékág háromszori kaszálása

Szelvénytől Szelvényig
0+000
0+960
0+000
0+900
0+524
1+284
0+445
1+219
255 fm hosszban
50 fm hosszban
0+000
0+150

A táblázatban szereplő munkák közül a Labanc-patak medrének kaszálása a 0+000 – 1+451
szelvények között szerepelt a felek által kötött üzemeltetési szerződésben az elvégzendő munkák
között, de csak a 0+960 szelvényig kaszált a Társulat. Ennek oka, hogy a Mester utca feletti
szakaszon a kaszálása szakmailag nem indokolt. Ezzel szemben a pataknál a 0+623 szelvényig volt
előírva a szerződésben a kaszálás és üzemeltetés, viszont itt a Mindszenti utcai áteresz miatt a
0+900 szelvényig indokolt a meder kaszálása és az utca alatti áteresz előtti található rács
állapotának rendszeres ellenőrzése és szükség esetén kitisztítása.
Kapacitáshiány miatt elmaradt a 0402 hrsz-ú árkon található áteresz rekonstrukciója, mely a Határ
utca alatti árokszakasz kártétel nélküli levezetését biztosítja. Ezt 2018 I. negyedévében pótolja a
Társulat.
Mindezek mellett a Társulat több esetben nyújtott segítséget egyes elvi, elsősorban csapadékvízelvezetési műszaki problémák megoldásánál.
Meglátásunk szerint az Önkormányzat és a Vízitársulat kapcsolata megfelelő. A Társulat igyekszik
állandó közfoglalkoztatási létszámmal biztosítani az önkormányzat tulajdonában álló medrek
fenntartottságát, folyamatosan figyelemmel kísérni az egyes létesítmények állapotát. A felek között
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kialakult jó viszonynak köszönhetően egyes vízgazdálkodási, de nem közcélú művekhez
kapcsolódó problémák megoldásában is a Társulat segítségét vette igénybe az Önkormányzat,
mindösszesen bruttó 3.384.550 Ft értékben.
2. 2018. évi munkaterv javaslat
A Társulat a felszíni vízelvezető hálózat működőképességének megtartása érdekében 2018. évi
elvégzendő feladatok vonatkozásában az alábbi javaslatokat tette.
Vízfolyás és elvégzendő munka megnevezése:
Labanc-patak kétszeri kaszálása
Pénzes-patak kétszeri kaszálása
Kertekalja-patak kétszeri kaszálása
Kertekalja-patak kézi iszapolás
Kertekalja-patak mederstabilizáció
Svandabereg-patak egyszeri kaszálása
Határ utca és Katona József utca közötti vízfolyás kétszeri
kaszálása
Határ utca és Katona József utca közötti vízfolyás iszapolása
Pénzes-patak mellékág kotrás, kézi és gépi erővel
Pénzes-patak mellékág háromszori kaszálása

Szelvénytől Szelvényig
0+000
0+960
0+000
0+900
0+524
1+284
330 fm hosszban
0+445
1+219
255 fm hosszban
50 fm hosszban
50 fm hosszban
0+000
0+150

A munkatervbe bekerült Határ utca és Katona József utca közötti vízfolyás medrének iszapolása és
évi 2 alkalommal történő kaszálása, amit a meder rossz állapota indokol. A meder kitakarítása és a
Határ utcai áteresz átépítését követően az áteresz karbantartás igénye le fog csökkenni, ezért
véleményem szerint célszerű volna belevenni a Társulat feladatai közé. Ennek megfelelően
szükségessé válik az üzemeltetési szerződés módosítása is, mind az üzemeltetésre átadott
ingatlanokat, mind pedig a 2018. évben elvégzendő feladatokat illetően.
A Vízitársulat beszámolója alapján a Közfoglalkoztatási Program lebonyolítása egyre nagyobb
nehézségeket okoz. Egyrészt munkavállalói szempontból az előirányzott létszám biztosítása okoz
nehézséget, tetézve e kevés emberállomány kvalitásával. Várható továbbá, hogy a 2018-as év
tavasza, ha benne is maradnak az Országos Közfoglalkozatási Programban a Társulatok, akkor is
negatív irányú változást fog hozni a program lebonyolításának feltételeiben.
A Közfoglalkoztatási Program beszűkülése, esetleges megszűnése maga után vonja a
meghatározott feladatok és a rendelkezésre álló pénzeszközök újragondolását.
A Társulat javaslata szerint továbbra is indokolt megőrizni a 2017. évben kaszált művek
védképességét, valamint városesztétikai okok kapcsán is indokolt lehet a művek rendszeres
fenntartása. Feltételezve, hogy Közfoglalkoztatási Program keretein belül ez kevésbé előnyös
körülmények között megvalósulhat, a Társulat kéri a 2017. évi támogatást mintegy 15%-kal
megemelni, és ezt a bruttó 1.410 E Ft-ot elkülöníteni. Ezáltal, amennyiben a Közfoglalkoztatási
Programban a Vízitársulat részt venni nem tudna, ez az összeg akkor is rendelkezésre állna, a
tervezett feladatok egy része (minimálisan fele) a Társulat saját erőforrásai bevonásával továbbra is
elvégezhető maradna.
A Társulat kérésének megfelelően kérem, hogy önkormányzatunk a fenti feladatok ellátására
különítsen el bruttó 1.410.000 Ft-ot a Komáromi Vízitársulattal 2016. évben kötött, majd 2017.
évben módosított Üzemletetési Szerződésben meghatározott feladatokon túli és a szerződésben
rögzített medrekhez kapcsolódó, fentebb részletezett feladatok ellátására.
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2.

A közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók létszámának alakulása
Közfoglalkoztatásban résztvevők száma (fő)
2017. február
2018. február
8 órás
8 órás
Nyitó létszám
Új munkaszerződés
Megszűnt munkaszerződés
Záró létszám

68

45

-

35

-34
34

-39
41

3. A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlása:
2017. év
Támogatások
Önkormányzati segély
gyermek részére
Rendkívüli
települési
támogatás

Rendszeres
települési
támogatás

Önkormányzati segély
átmeneti élethelyzetben
Önkormányzati segély
temetéshez

február
(fő)

február
(Ft)

február
(fő)

2

27.000

11

129.000

február
(Ft)

58

444.000

37

374.000

1

25.000

1

25.000

Gyógyszertámogatás

17

80.000

8

34.000

Lakásfenntartáshoz

169

933.405

169

879.735

Adósságcsökkentéshez

5

56.030

-

-

Ápolási díjhoz

1

28.500

1

28.500

-

-

43

785.995

Köztemetés

2

Lakbértámogatás

28

4.

2018. év

345.965
424.825

Oroszlány Város Óvodáinak 2018. február 28-án a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai
Kara a Bázisóvoda címet adományozta. A cím feljogosítja az óvodát arra, hogy az egyetem
hivatalos partnerintézményeként a kar hallgatóit szakmai gyakorlatra fogadja és lehetőséget
biztosít az óvoda pedagógusai számára a kar programjain, rendezvényein való részvételre.

Tisztelt Képviselő-testület!
A továbbiakban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról kívánok tájékoztatást adni. A 18/2018.
(II.27.) - 36/2018. (II.27.) Kt. számú, a 37/2018. (III.13.) – 39/2018. (III.13.) Kt. számú határozatok,
valamint az 3/2018. (III.1.) - 5/2018. (III.1.) önkormányzati rendeletek kihirdetése megtörtént.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!
Oroszlány, 2018. március 19.

Lazók Zoltán
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (....) Kt. határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a) Egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő közcélú vízi létesítményeknek a Komáromi
Vízitársulat által történő szakszerű üzemeltetésére és a vízfolyások vízelvezető képességének
megfelelő szinten tartására vonatkozó 2018. évi feladatok - előterjesztés szerinti - elvégzésével.
1.b) Felhatalmazza a polgármestert az 1.a) pontban részletezett munkálatokkal kapcsolatos
vállalkozási szerződés megkötésére.
1.c) Az 1.a) pont szerinti feladatok megvalósítása érdekében az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének „Élővízfolyások kármegelőzés munkálatok” soron biztosít forrást bruttó 1.410
E Ft összegben a költségvetés „Általános tartalék” sora terhére.
1.d) Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének soron következő
módosításakor gondoskodjon a 1.c) pont szerinti módosítás költségvetésben történő átvezetéséről.
2. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. március 29.
Dr. File Beáta jegyző
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