1/1999. (I. 19.) KT sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
jelentés
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról

2/1999. (I. 19.) KT sz. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1999. évi költségvetés-tervezetéről (I.
forduló)

3/1999. (I. 19.) KT sz. határozat

a városi közvilágítási-hálózat korszerűsítéséről

4/1999. (I. 19.) KT sz. határozat

a város általános iskolai, alapfokú művészeti
oktatási és művelődési intézményhálózatának
átszervezéséről

5/1999. (I. 19.) KT sz. határozat

a káptalanfüredi gyermektábor üzemeltetéséről

6/1999. (I. 19.) KT sz. határozat

intézkedési terv a közterületek indokolatlan
használatának
felszámolására,
a
területek
rekultiválására

7/1999. (I. 19.) KT sz. határozat

bizottsági alelnök
megválasztásáról

8/1999. (I. 19.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

9/1999. (I. 19.) KT sz. határozat

az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő
KHT ügyvezetői megbízása megszűnéséről

10/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
jelentés
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról, a Komáromi Vízgazdálkodási
Társulatba történő belépésről

11/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

a parlagfű irtásáról

12/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

társadalmi- és sportcélok megvalósítására kiírt
pályázatról

13/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

kistérségi fejlesztési programról

14/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

Regionális Fejlesztési Tanács megalakulásának
kezdeményezéséről

15/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

az Ipari Park
ütemezéséről

16/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola alapító
okiratának módosításáról

17/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő
Kht. ügyvezetői pályázatáról

és

külső

fejlesztési

bizottsági

koncepciójáról

tag

és

18/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

19/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

20/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

21/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

22/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

23/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

24/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

25/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

26/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

27/1999. (II. 16.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

28/1999. (II. 23.) KT sz. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1999. évi költségvetéséről

29/1999. (III. 23.) KT sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
jelentés
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról, az MKK létszám-racionalizálási
pályázatáról, “Saját Lakásért Oroszlányon”
alapítvány által biztosítható kedvezményes
kamatozású kölcsön 1999. évi kamatának
megállapításáról,
regionális
közmeghallgatás
megtartásáról

30/1999. (III. 23.) KT sz. határozat

a Gárdonyi Géza Általános Iskola 1999.
szeptember
1-jétől
történő
lehetséges
megszüntetéséhez szükséges egyeztetési eljárások
lefolytatásáról

31/1999. (III. 23.) KT sz. határozat

társadalmi célok 1999. évi megvalósítását szolgáló
pályázat elbírálásáról

32/1999. (III. 23.) KT sz. határozat

sportcélok megvalósítását
elbírálásáról

szolgáló

pályázat

33/1999. (III. 23.) KT sz. határozat

“Jó tanuló – jó sportoló” cím adományozásáról

34/1999. (III. 23.) KT sz. határozat

alapítványok alapító okiratának módosításáról,
közalapítvány létrehozásáról

35/1999. (III. 23.) KT sz. határozat

a Bölcsődei
módosításáról

36/1999. (III. 23.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

37/1999. (III. 23.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

38/1999. (III. 23.) KT sz. határozat

Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő
Kht. ügyvezetőjének megválasztásáról

39/1999. (IV. 15.) KT sz. határozat

a város közoktatási feladatainak önként vállalt
ellátásáról

40/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
jelentés
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról, a munkaterv módosításáról

41/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat

a
Gárdonyi
megszüntetéséről

42/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat

a szociálisan hátrányos helyzetbe került városrész
rehabilitációs koncepciójának vázlatáról

43/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat

Az 1999. évi szociális bérlakás-igénylők
névjegyzékének jóváhagyásáról

44/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat

munkáltatói jogok gyakorlásáról

45/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat

Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő
Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsági
tagjainak megválasztása

46/1999. (V. 11.) KT sz. határozat

pályázat benyújtásáról a KEM Területfejlesztési
Tanácshoz

47/1999. (V. 21.) KT sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az
Önkormányzati Szociális Szolgálat módszertani
feladatok ellátására benyújtott pályázatáról, a
Majk Kft. megszűnéséről, a Kincstári Vagyoni
Igazgatósággal
fennálló
jogviszony
megszüntetéséről,
az
ingatlanok
birtokba
visszaadása iránti intézkedésről, az Útgazdálkodási
és Koordinációs Igazgatósághoz benyújtott
pályázatról

Szolgálat

Géza

alapító

Általános

okiratának

Iskola

48/1999. (V. 21.) KT sz. határozat

helyi közművelődésről szóló önkormányzati
rendelettervezet társadalmi vitára bocsátásáról

49/1999. (V. 21.) KT sz. határozat

oktatási intézmények elhelyezésének változásáról,
alapító okirat módosításáról

50/1999. (V. 21.) KT sz. határozat

felhívás kibocsátásáról
irányuló javaslathoz

51/1999. (V. 21.) KT sz. határozat

az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő
Kht. 1998-as üzleti évéről

52/1999. (V. 21.) KT sz. határozat

a város egészségügyi ellátásáról

53/1999. (V. 21.) KT sz. határozat

városi útfelújítási programról

54/1999. (V. 21.) KT sz. határozat

az 5. Sz. Általános Iskola alapító okiratának
módosításáról

55/1999. (V. 21.) KT sz. határozat

HEURÉKA Közalapítvány alapító okiratának
kiegészítéséről

56/1999. (V. 21.) KT sz. határozat

az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. 1998. évi
gazdasági tevékenységéről

57/1999. (V. 21.) KT sz. határozat

helyi népszavazás kezdeményezéséről

58/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a
Céljellegű Decentralizált támogatásban részesülő
Szakorvosi Rendelőintézet egészségügyi gép-,
műszer
beszerzéséhez
nyújtott
támogatási
összegből 5 E Ft támogatás lemondásáról, az
OBSK Sporttelep üzemeltetéséről, a városi
sportkoncepció augusztusi képviselő-testületi ülés
elé terjesztéséről

59/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat

az ISO 900
megvalósításáról

60/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat

közoktatási pályázatokról

61/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

62/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

63/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat

az 1999. évi szociális bérlakás-igénylők
névjegyzékének kiegészítéséről

64/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat

a jegyző kinevezéséről

városi

kitüntetésekre

minőségbiztosítási

rendszer

65/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
jelentés
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról,
a
sportkoncepció
1999.
szeptember 21-ei testületi ülésre történő
előterjesztéséről

66/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat

a polgármesteri hivatal belső szervezeti
tagozódásáról,
munkarendjéről,
valamint
ügyfélfogadási rendjéről 2000. január 1-jétől

67/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat

a
távhőszolgáltatásról
előkészítéséről

68/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat

munkáltatói jogok gyakorlásáról

69/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat

munkáltatói jogok gyakorlásáról

70/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat

városi kitüntetések odaítéléséről

71/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat

az Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó egyedi
ügyekről

72/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
jelentés
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról,
a
helyi
önkormányzatok
létszámcsökkentési
döntéseivel
kapcsolatos
egyszeri
hozzájárulásra
pályázati
igény
benyújtásáról

73/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat

az 1999. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

74/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat

folyószámla hitelkeret megemeléséről

75/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat

a városi piac helyének meghatározásáról

76/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat

a távhőfejlesztés I. ütem további folytatásáról

77/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat

külterület elnevezéséről

78/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat

Oroszlány város sportkoncepciójáról

79/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat

2000. év évszámváltási problémájára (Y2K)
történő felkészülésről

80/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

81/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat

aljegyző kinevezéséről

82/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat

intézményvezetői megbízatás visszavonásáról

szóló

rendelet

83/1999. (X. 19.) KT sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
jelentés
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról, a volt NOG épületének eladásáról,
a sporttelep fűtéskorszerűsítésére benyújtott
pályázatok elbírálásáról, a káptalanfüredi tábor
üzemeltetéséről

84/1999. (X. 19.) KT sz. határozat

Oroszlány
Város
Középfokú
Kollégiuma
pedagógiai programjának módosításáról

85/1999. (X. 19.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

86/1999. (X. 19.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

87/1999. (X. 19.) KT sz. határozat

az
Önkormányzati
Szociális
Szolgálat
intézményvezetőjének ideiglenes megbízásáról

88/1999. (X. 19.) KT sz. határozat

könyvvizsgálói pályázat elbírálása

89/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekrol,
hozott döntésekrol, jelentés a lejárt határideju
határozatok végrehajtásáról, “Sasszem program”
megvalósítására kiírt pályázatról,

90/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat

az
1999.
elfogadásáról

91/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat

a futési hálózatok korszerusítésére vonatkozó
ütemterv kidolgozásáról

92/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat

a városi uszoda
koncepciójáról

93/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelésérol

94/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat

a
gyermekjóléti
szolgáltatás
vonatkozó
önkormányzati
megállapodások kiegészítésérol

95/1999. (XII. 7.) KT sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekrol,
hozott döntésekrol, az Evangélikus Gyülekezet és
az önkormányzat között kötendo együttmuködési
megállapodás elokészítésérol

96/1999. (XII. 7.) KT sz. határozat

az oroszlányi szennyvíztisztító telep és városi
csatornarendszer üzemeltetésének kérdéseirol

I-III.

negyedévi

és

költségvetés

strandfürdo

felújítási

biztosítására
társulási

97/1999. (XII. 7.) KT sz. határozat

a Vértesi Eromu Rt. 2004. utáni hosszú távú
muködésének
alapfeltételeként
kezelt
környezetvédelmi beruházás megvalósításának
támogatásáról

98/1999. (XII. 7.) KT sz. határozat

a muködo alapítványokról – “Saját Lakásért
Oroszlányon”, “Oroszlány Távfutéséért”, Majk
Muemlékegyüttesért” –

99/1999. (XII. 7.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

95/1999. (XII. 7.) KT sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekrol,
az új szociális intézmény megvalósulása érdekében
az Evangélikus Gyülekezet és az önkormányzat
között kötendo együttmuködési megállapodás
elokészítésérol

96/1999. (XII. 7.) KT sz. határozat

a
szennyvíztisztító
telep
és
a
csatornarendszer további üzemeltetésére

97/1999. (XII. 7.) KT sz. határozat

a Vértesi Eromu Rt. 2004. év hosszú távú
muködésének
alapfeltételeként
kezelt
környezetvédelmi beruházás megvalósításának
támogatásáról

98/1999. (XII. 7.) KT sz. határozat

a “Saját lakásért Oroszlányon”, “Oroszlány
Távfutéséért”,
“Majk
Muemlékegyettesért”
alapítványok tájékoztatójáról, az “Oroszlány
Távfutéséért”, a “Majk Muemlékegyettesért”
alapítványok alapító okiratainak módosításáról

99/1999. (XII. 7.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

100/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekrol, a
lejárt határideju határozatok végrehajtásáról, a
89/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat módosításáról,
az Oroszlányi Távhoszolgáltató Kft. megbízásáról
az oroszlányi
szennyvíztisztító telep és
csatornarendszer
üzemeltetésére,
az
Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító
okiratának módosításáról, az Által-ér Fejlesztési és
Helyreállítási Szövetségbol történo kilépésrol

101/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat

az Oroszlányi Távhoszolgáltató
okiratának módosításáról

102/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat

Oroszlány Város Önkormányzatának 2000. évi
költségvetési koncepciójáról

103/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat

Oroszlány Város Önkormányzatának 2000. évi
beruházási koncepciójáról

Kft.

városi

alapító

104/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat

Oroszlány Város Önkormányzatának 2000. évi
munka- és ünnepi programtervérol

105/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat

Oroszlány Város Sportkoncepciójáról

106/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat

az
Oroszlányi
Szociális
intézményvezetojének megbízásáról

Szolgálat

1/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és jelentését
a lejárt határidejű 95/1998. (XII. 8.), 103/1998. (XII. 21.), 104/1998. (XII. 21.) KT számú határozatok
végrehajtásáról.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 1999. január 27.
Dr. Skrek József jegyző

2/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
A Képviselő-testület:
1. Egyetért az I. fordulóban bemutatott költségvetési cím és feladatrenddel.
2. Utasítja a polgármestert, az 1999. évi költségvetés végső tervezetében folytasson további
egyeztetést, azt követően a kiadások és bevételek egyensúlyát dolgozza ki és mutassa be, majd az
1999. február 23-ai testületi ülésre terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

1-2 pont esetén 1999. február 13.
1-2. pont esetén polgármester

3/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
A Képviselő - testület
1. Elfogadja az ÉDÁSZ Rt. előzetes ajánlatát Oroszlány város közvilágításának korszerűsítésére és
megbízza a polgármestert, hogy a konkrét - felmérésen alapuló - ajánlat kidolgozására kérje fel az
áramszolgáltatót.
2. Utasítja a polgármestert, hogy a pénzügyi bizottság és a városfejlesztési és környezetvédelmi
bizottság előzetes egyeztetése alapján - ha az így kidolgozott ajánlat megfelel az előzetes
tájékoztatónak és a számítások azt igazolják, hogy a későbbi havi törlesztés a megtakarításból
finanszírozható - kössön szerződést a korszerűsítési munka, lehetőleg ez évi elvégzésére.
3. A polgármester a szerződéskötés során törekedjen a fejlesztési munkák minél teljesebb körű
kivitelezésére is, a korszerűsítési munkákhoz hasonlóan kedvező kondíciók alkalmazásával.
Felelős:
1-3. pont esetében :
Határidő: az 1. pont esetében :
a 2. és 3. pont esetében :

Dr. Sunyovszki Károly polgármester
1999. február 15.
az ajánlat benyújtását követő 30. nap

4/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. Meg kell vizsgálni a polgármesteri hivatal Művelődési Központ és Könyvtár épületében történő
elhelyezésének, a polgármesteri hivatal épülete értékesítésének lehetőségét.
2. Ezzel összefüggésben a gyermekkönyvtár és a balett-terem a - Gárdonyi Géza Általános Iskolában
történő - kialakítása szükséges lehetséges körülményeit.
3. Kézműves műhely létrehozásának feltételeit a Ságvári Endre Általános Iskolában.
4. Fel kell mérni, hogy a lakosság önszerveződő közösségei hol vehetik igénybe megfelelő
rendszerességgel és időtartamban az önkormányzat által fenntartott közösségi szintér
szolgáltatásait, az igénybevétel idejére a megfelelő működési feltételek rendelkezésre állnak-e.
5. Ki kell kérni a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma, a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat, valamint megalakulása esetén a Közművelődési Tanács véleményét a Művelődési
Központ és Könyvtár feladatának tervezett átszervezéséről.
6. Be kell mutatni a tervezett átszervezések várható hatását az eddigi szakmai tevékenységek
színvonalára, az önkormányzat (intézményei) költségvetésének alakulására.
7. Vizsgálni kell a Bakfark Bálint Zeneiskola elhelyezésének lehetőségét az Arany János Általános
Iskolában.
A Képviselő-testület a fentiek szerint elkészítendő szakértői vizsgálatok megállapításainak
ismeretében 1999. márciusi testületi ülésen várhatóan dönt:
 a polgármesteri hivatal épületének eladhatóságáról
 a hivatal Művelődési Központ és Könyvtár épületébe történő áthelyezés lehetőségéről
 az általános iskolák optimális kapacitás-kihasználásáról
 a Bakfark Bálint Zeneiskola elhelyezéséről.
Határidő:
Felelős:

a vizsgálatok elvégzése: 1999. február 18.
a vélemények beszerzésére: 1999. március 5.
az előterjesztések megküldésére 1999. március 12.
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

5/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
1. Támogatja a káptalanfüredi gyermektábor vállalkozási formában történő üzemeltetését.
2. A káptalanfüredi gyermektábor üzemeltetőjét pályázat útján jelöli ki. Utasítja a polgármestert,
hogy készítse el a pályázati felhívást a pénzügyi bizottsággal egyeztetve.
3. Utasítja a polgármestert és a képviselő-testület bizottságainak elnökeit, hogy bírálják el a
benyújtott pályázatokat.
Határidő:

1. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 1999. február 1.
2. pont esetében: a pályázati felhívás közzétételére: 1999. február 15.
3. pont esetében: a pályázatok elbírálására: 1999. április 30.

Felelős:

1. pont esetében: Dr. Skrek József jegyző
2., 3. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester

6/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
A képviselő-testület az alábbiakat rendeli el
1.

A közterületen lévő, esztétikailag kifogásolható, illetve funkcióját elvesztett építmények
megszüntetését kezdeményezni kell
Határidő: 1999. március 31.
Felelős: Dr. Skrek József jegyző

2.

Ki kell dolgozni a városban található játszóterek felújítási ütemtervét és gondoskodni kell a
szükséges fedezet társadalmi összefogással történő előteremtéséről.
Határidő: 1999. március 31.
Felelős: Dr. Sunyovszki Károly polgármester

3.

A közterületeken található torzókat -betontuskók, reklámtáblák, emlékműdarabok- számba
kell venni és felszámolásukról gondoskodni kell.
Határidő: 1999. április 30.
Felelős: Dr. Skrek József jegyző

4.

Hatósági kötelezést kell alkalmazni a használaton kívüli közműhálózat elemek elbontására
Határidő: 1999. február 28.
Felelős: Dr. Skrek József jegyző
Elő kell készíteni a Rosenberg utcai piac megszüntetését, a felesleges épületek, építmények
elbontását, új piactér kialakítását

5.

Határidő: 1999. június 30.
Felelős: Dr. Skrek József jegyző
7/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
A képviselő-testület 1999. február 1-jei hatállyal a pénzügyi bizottság alelnökévé választotta
Veilandics Béla települési képviselőt, és külső bizottsági taggá választotta Búzer Tibort
Határidő:
Felelős:

1999. január 27.
Dr. Skrek József jegyző

8/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 12-423/1998. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. január 27.
Dr. Skrek József jegyző

9/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
A képviselő-testület tudomásul veszi az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő KHT
ügyvezetőjének Rozmann Richárdnak bejelentését és 1999. február 1-jei határidővel ügyvezetői
megbízatását közös megegyezéssel megszünteti. Utasítja Dr. Sunyovszki Károlyt a munkáltatói
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

1999. január 27.
Dr. Sunyovszki Károly

10/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1. Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és
jelentését a lejárt határidejű 97/1998.(XII. 21.) 2. pontja, a 7/1999.(I. 19.), a 8/1999.(I. 19.)
9/1999.(I. 19.) KT sz. határozatok végrehajtásáról.
2. Felhatalmazza Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy az önkormányzat szándéknyilatkozatát
a Komáromi Vízgazdálkodási Társulatba történő belépésről, az érdekeltségi hozzájárulás
vállalásáról juttassa el a társuláshoz.
Határidő:
Felelős:

1. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 1999. február 24.
2. pont esetében: 1999. március 16.
1. pont esetében: Dr. Skrek József jegyző
2. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly

11/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
1. Oroszlány Város Önkormányzata közigazgatási területén gondoskodik a parlagfű irtásáról,
megakadályozza annak elterjedését.
2. Oroszlány Város Önkormányzata szórólapok segítségével tájékoztatja a lakosságot a parlagfűvel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
3. A közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik az érintett területeket és eljárást
kezdeményeznek a szabálysértőkkel szemben.
Határidő:

folyamatos

Felelős:

Dr. Skrek József jegyző

12/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület pályázat kiírását rendeli el az 1999. évi önkormányzati költségvetésben
elfogadott társadalmi- és sportcélú támogatásokra biztosított összegek elnyerésére. A sportcélú
támogatásokra beérkezett pályázatokat a humánpolitikai bizottság, a társadalmi célú pályázatokat a
közigazgatási bizottság készítse elő a képviselő-testület ülésére.
Határidő:
Felelős:

a pályázat kiírására: a költségvetés elfogadását követően azonnal
elbírálására: a képviselő-testület márciusi ülése
Modrián Vilmos, a HPB elnöke és
Takács Károly, a KB elnöke

13/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1. Egyetért az oroszlányi kistérségre vonatkozó Kistérségi Fejlesztési Programban foglalt fejlesztési
javaslatokkal. A program megállapításai összhangban vannak a város Általános Rendezési
Tervével, a gazdasági programban megfogalmazott célokkal és a már jelenleg is meglévő
regionális kapcsolatokkal.
2. Egyetért a kistérség elsődleges regionális együttműködési irányaival. Ennek megfelelően
szorgalmazza a tatai, a tatabányai, a kisbéri kistérséggel, valamint a Velencei-tó-Vértes kiemelt
térséggel való együttműködés kiszélesítését.
3. Felkéri Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy
- az Oroszlány Városkörnyéki Önkormányzati Területfejlesztési Társulásban kezdeményezze
a fejlesztési program egyes elemeinek végrehajtására vonatkozó ütemterv elkészítését és
elfogadását,
- tegyen meg mindent a program elemeinek érvényesítése érdekében a különböző megyei,
regionális fejlesztési tervekben, programokban.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

14/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
1. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert az alábbi nyilatkozat megtételére:
“Sürgető feladatnak tekintjük, hogy a Velencei-tó-Vértes kiemelt térségre a területfejlesztésről
szóló 1996. évi XXI. törvény 15. §-ának előírásaival összhangban a kiemelt térség (regionális)
fejlesztési tanácsa megalakuljon. Felkérjük Fejér megye és Komárom-Esztergom megye
Területfejlesztési Tanácsait, hogy a Velencei-tó-Vértes kiemelt térség fejlesztési tanácsának
létrehozására hozzák meg határozatukat.
Felkérjük a Velencei-tavi Térségi Tanácsot, hogy az érdekelt főhatóságoknál szorgalmazzák, hogy
a felelős minisztériumok nyújtsák be a Velencei-tó-Vértes kiemelt térségre vonatkozó - 2.2 A
Velencei-tavi Térségi Tanács testületi és szervezeti átszervezésével foglalkozó - kormányelőterjesztést, melynek határideje 1998. november 30-án lejárt, és biztosítsák az előterjesztés
kidolgozásához a Velencei-tavi Térségi Tanács közreműködését is.
Az Oroszlány-Vértes-hegység kiemelt kistérséghez csatlakozó települések:Bokod, Oroszlány,
Tatabánya-külterület, Várgesztes, Vértessomló.”
3. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a megalakuló fejlesztési tanácsban Bokod, Tatabánya,
Várgesztes, Vértessomló települések képviseletét felkérés alapján Oroszlány város polgármestere,
Dr Sunyovszki Károly lássa el.
Határidő:
Felelős:

1999. február 28.
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

15/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
1. A képviselő-testület az Ipari Park I. ütem fejlesztését az alábbiak szerint fogadja el:
Handler K. utca és járda befejezése
25 millió forint
35 kV-os szabadvezeték kiváltása
8 millió forint
Közvilágítási hálózat
3 millió forint
Transzformátorok telepítése
30 millió forint
Villamos hálózatfejlesztés 2-es üteme
32 millió forint
Összesen:
98 millió forint
2. A javaslatok közül a Handler K.utca és járda befejezése, valamint a villamoshálózat
hálózatfejlesztése (57 millió forint) élvez elsőbbséget az 1999-es évben. A fejlesztéseket a
képviselő-testület az 1999-es költségvetés beruházásairól szóló döntésekor fejlesztés és tervezés
szétbontása mellett határozza meg.
3. A fent említett beruházási forrásokat lehetőség szerint pályázati forrásként kell kezelni. Az
előterjesztésben említett pályázati források maximális kihasználására kell törekedni.
4. A képviselő-testület a mai nappal hatályon kívül helyezi:
42/1998.(VI.23.) KT. sz. határozat 1-es és 4-es pontját,
56/1998.(VIII.11.) KT. sz. határozatot,
57/1998.(VIII.11.) KT. sz. határozat 2-es pontját,
65/1998.(IX.22.) KT. sz. határozat 1-es és 4-es pontját.
5. A Képviselő-testület a Kht. 1999.évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást elfogadja, felhatalmazza a
Polgármestert annak jóváhagyatására.
Határidő:
Felelős:

1. 3. pont esetében: folyamatos
2.5, pont esetében:
1999. évi költségvetés elfogadása,
4. pont esetében: 1999. február 24.
a polgármester és a Kht. ügyvezetője,

16/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola
alapító okiratát - módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadta.
Határidő:
Felelős:

1999. február 24.
Dr. Skrek József jegyző

17/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület utasítja Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy új pályázat kiírásával
gondoskodjon az ügyvezetői álláshely mielőbbi betöltéséről és a pályázat elbírálásának határidejéig
hosszabbítsa meg a jelenlegi ügyvezető megbízását.
Határidő: 1999. február 24.
Felelős:
Dr. Sunyovszki Károly
18/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2-333/1999. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. február 24.
Dr. Skrek József jegyző

19/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2-288/1999. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. február 24.
Dr. Skrek József jegyző

20/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2-72/1999. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. február 24.
Dr. Skrek József jegyző

21/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2-58/1999. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. február 24.
Dr. Skrek József jegyző

22/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2-114/1999. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. február 24.
Dr. Skrek József jegyző

23/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2-138/1999. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. február 24.
Dr. Skrek József jegyző

24/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2-48/1999. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. február 24.
Dr. Skrek József jegyző

25/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2-3/1999. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. február 24.
Dr. Skrek József jegyző

26/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2-237/1999. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
1999. február 24.
Felelős:
Dr. Skrek József jegyző
27/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2-56/1999. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. február 24.
Dr. Skrek József jegyző

28/1999. (II. 23.) KT sz. határozat
A Képviselő-testület az 1999. évre a városi közműfejlesztési hozzájárulás mértékét - közműcsatornára
való rákötés esetén - az alábbiak szerint állapítja meg:
– lakossági hozzájárulás:
34.500 Ft
– közületi hozzájárulás:
60.000 Ft
Határidő:
folyamatos
Felelős:
Dr. Skrek József, jegyző
29/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1. Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és
jelentését a lejárt határidejű 6/1999. (I. 19.) KT sz. határozat 4. pontja, a 10/1999. (II. 16.) 2.
pontja, a 12/1999. (II. 16.), a 14/1999. (II. 16.), a 16/1999. (II. 16.), a 17/1999. (II. 16.), valamint a
18-27/1999. (II. 16.) KT sz. határozatok végrehajtásáról.
2. Egyetért a Művelődési Központ és Könyvtár létszám-racionalizálási pályázatával és az intézmény
1999. évre elfogadott foglalkoztatási létszámát 28 főről 25 főre csökkenti. A létszámcsökkenésből
felszabaduló személyi juttatások előirányzatát az önkormányzat a továbbra is alkalmazási körben
maradók keresetnövelésére fordítja. A végleges álláshely megszűnése miatti létszámcsökkentéssel
érintett munkavállalók önkormányzati foglalkoztatási körben, valamint önkormányzati
feladatkörön kívüli foglalkoztatására a lehetőség nem biztosított.
3. Utasítja a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a közművelődési csoportját
szüntesse meg és a feladatellátás átszervezésével 2 fő közművelődési feladatot ellátó és 1 fő
gazdasági feladatokat ellátó létszámcsökkentését hajtsa végre, és az átszervezést az intézmény
szervezeti és működési szabályzatában vezesse át.
4. “A Saját Lakásért Oroszlányon” alapítvány által biztosítható kedvezményes kamatozású kölcsön
1999. évi kamatát 8 %-ban állapítja meg.
5. A Vértesi Erőmű Rt. jövőképéről tájékozódni kíván, ezért egyetért regionális jellegű
közmeghallgatás megtartásával.
6. Az előterjesztésben jelzett munkaterv módosítással egyetért.
Határidő:
1., 5. pont esetében a határozat kihirdetésére: 1999. március 31.
2. pont esetében : 1999. április 15.
3. pont esetében: 1999. április 30.
Felelős:
1., 4. pont esetében: Dr. Skrek József jegyző
2., 5. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
3. pont esetében: Szabolcs András igazgató

30/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Kezdeményezi a Gárdonyi Géza Általános Iskola 1999. szeptember 1-jétől történő lehetséges
megszüntetéséhez szükséges egyeztetési eljárások lefolytatását.
2. Utasítja a polgármestert az intézmény megszüntetésével kapcsolatos - egyes jogszabályokban
garanciális okokból előírt - egyeztetési eljárások lefolytatására.
3. Az 1999. április 20-ai testületi ülésén összegzi az egyeztetési eljárásokban megfogalmazottakat,
és annak eredményeképpen
 dönt az intézmény bezárásáról, vagy
 annak további működtetéséről.
Amennyiben az intézmény bezárásáról dönt, meghatározza a további teendők ütemezését, a
megszüntetés konkrét módját, határidejét, a személyi kérdésekkel kapcsolatos teendőket, a
tanulók elhelyezését és a vagyon átadását.
4. Az intézmény megszüntetéséről szóló döntés esetén az elérhető megtakarítást a többi általános
iskola működési feltételeinek javítására fordítja.
5. Az 1999. évi költségvetésében megfogalmazottak szerint:
 áprilisi ülésén dönt a nevelési és oktatási intézmények működésével kapcsolatos önként
vállalt feladatok ellátásáról
 májusi ülésén dönt a Szociális Szolgálat, a Bölcsődei Szolgálat és Oroszlány Város Óvodái
további működéséről, megalkotja közművelődési rendeletét, pontosítja a közművelődési
intézmények által ellátandó feladatokat.
Határidő:
1-5. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 1999. március 31.
2. pont esetében:
egyeztetések elvégzésére: 1999. április 19.
3., 5. pont esetében: 1999. áprilisi, valamint májusi kt. ülés
Felelős:
1-5. pont esetében: a határozat kihirdetésére: Dr. Skrek József jegyző
2-5. pont esetében: az egyeztetések lefolytatására:
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
31/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
A képviselő-testület:
1. A társadalmi célok 1999. évi megvalósítását szolgáló 3.000.000,- Ft-ot a pályázók között az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerint osztja fel.
2. Felhatalmazza Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a pályázókat a döntésről értesítse,
valamint a támogatást elnyert szervezetekkel a megállapodást a képviselő-testület nevében kösse
meg.
3. Utasítja Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy az elnyert támogatások megjelölt célú
felhasználásáról történt elszámoltatást követően tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő:
Felelős:

az 1. pont esetében: 1999. március 31.
a 2. pont esetében: 1999. április 16.
a 3. pont esetében: 2000. január 30.
1. pont esetében: a határozat kihirdetéséről: Dr. Skrek József jegyző
a 2., 3. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester

32/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
A képviselő-testület:
1. A sportcélok 1999. évi megvalósítását szolgáló 4.000.000,- Ft-ot a pályázók között az előterjesztés
1. sz. melléklete szerint osztja fel úgy, hogy előzetesen polgármesteri rendelkezéssel 500 E Ft-ot
biztosít az OTSC számára.
2. Felhatalmazza Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a pályázókat a döntésről értesítse,
valamint a támogatást elnyert szervezetekkel a megállapodást a képviselő-testület nevében kösse
meg.
3. Utasítja Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy az elnyert támogatások megjelölt célú
felhasználásáról történt elszámoltatást követően tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő:
Felelős:

az 1. pont esetében: 1999. március 31.
a 2. pont esetében: 1999. április 16.
a 3. pont esetében: 2000. január 30.
1. pont esetében: a határozat kihirdetéséről: Dr. Skrek József jegyző
a 2., 3. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester

33/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. “Jó tanuló - jó sportoló” címet adományoz:
Bakonyi Luciának , Marosi Bálintnak és Takács Csabának.
2. Utasítja Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy 1999. április 20-ai Képviselő-testületi ülésre
biztosítsa a kitüntetettek meghívását és a kitüntetések átadását.
Határidő: 1999. április 20.
Felelős:
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
34/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
1. A képviselő-testület az “Első saját lakásért Oroszlányon” Alapítvány alapító okiratát az
előterjesztés szerint módosítja.
2. A képviselő-testület “Az oroszlányi új 5. Sz. Általános Iskoláért” Alapítvány alapító okiratát az
előterjesztés szerint módosítja.
3. A képviselő-testület létrehozza a HEURÉKA Egészségügyi Közalapítványt.
Határidő:
Felelős:

1-3. a megyei bírósághoz történő bejelentésre 1999. március 31.
1-3. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet aljegyző

35/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
A Bölcsődei Szolgálat alapító okiratában az ellátandó alaptevékenység megjelölése az alábbiak szerint
változik:
“Az egészséges, 16 hétnél idősebb, a 3. életévét be nem töltött gyermekek napközbeni elhelyezése,
nevelése, gondozása 100 férőhelyen. Tíz férőhelyen rehabilitációs csoport gondozása /valamilyen
szempontból károsodott, vagy fogyatékos gyermekek 6 éves korig/ szakmai irányelvek alapján.”
Határidő: 1999. március 31.
Felelős:
Dr. Skrek József jegyző
Muhari Jánosné intézményvezető

36/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 12-474/1998. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. március 31.
Dr. Skrek József jegyző

37/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 1-11/1999. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. március 31.
Dr. Skrek József jegyző

38/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1. Az Oroszlány Város- és Térségfejlesztő Közhasznú Társaság ügyvezetőjévé Veilandics Bélát
választja meg 1999. április hó 1. napjától 2000. december 31. napjáig. Az ügyvezető díjazását havi
bruttó 165.000,- Ft-ban állapítja meg.
2. Utasítja Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos eljárást folytassa le,
figyelembe véve a társasági törvény előírásait.
Határidő: 1999. március 31.
Felelős:
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
39/1999. (IV. 15.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város önként vállalt közoktatási feladatait
a jövőben is ellátja:
1. Üzemelteti a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskolát, az Eötvös Loránd Műszaki
Középiskolát és Oroszlány Város Középfokú Kollégiumát. (E három középfokú intézménynél ki
kell alakítani az önfenntartó működéshez szükséges feltételeket, illetve körülményeket.)
2. Helyi szintű támogatással működteti a Bakfark Bálint Zeneiskolát.
3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal - külön megállapodásban rögzítettek szerint közös fenntartásban működteti az 5. Sz. Általános Iskolát és a Pedagógiai Szakszolgálatot.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 1999. április 23.
Felelős:
Dr. Skrek József jegyző

40/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1. Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és
jelentését a lejárt határidejű 101/1998. (XII. 21.), 6/1999. (I. 19.) KT sz. határozat 1., 2. pontja, a
33/1999. (III. 23.), 34/1999. (III. 23.), 35/1999. (III. 23.), 36/1999. (III. 23.), 37/1999. (III. 23.),
38/1999. (III. 23.) határozatok végrehajtásáról.
2. Utasítja a polgármestert, hogy 1999. május 11-én 16 órára hívjon össze rendkívüli képviselőtestületi ülést a költségvetést érintő feladatok megtárgyalására. A május 18-ai képviselő-testületi
munkaülést május 25-ére hívja össze. A májusra tervezett közmeghallgatás összehívásától eltekint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a 2. pont esetében:
a határozat kihirdetésére:
a 2. pont esetében:

1999. április 28.
május 11., május 25.
Dr. Skrek József jegyző
Dr. Sunyovszki Károly

41/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Megszünteti a Gárdonyi Géza Általános Iskolát, 1999. augusztus 31. nappal, a mellékelt
intézmény megszüntető okirat szerint.
2. Utasítja a polgármestert a megszűnő intézmény feladatainak felosztására olyan módon kerüljön
sor, hogy a gyermekek, a pedagógusok és a szülők érdekei maximálisan érvényesüljenek a
lehetőségek figyelembe vételével. Utasítja továbbá a feladatot átvevő intézmények alapító
okiratának módosítására, az intézmény ingatlanvagyonának a fenntartóhoz történő bevonására, a
költségvetés szükségszerű módosítására vonatkozó javaslatok előkészítésére és előterjesztésére.
3. Utasítja a Gárdonyi Géza Általános iskola igazgatóját az intézmény használatában lévő vagyon
megszűnéssel összefüggő számviteli értékelésére, vagyonmérleg készítésére.
4. Utasítja az Arany János, a Gárdonyi Géza, a József Attila és a Ságvári Endre általános iskolák
igazgatóit, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola megszüntetése révén felmerülő tanulói
jogviszony megváltoztatásával kapcsolatos teendőket 1999. június 30-áig végezzék el.
5. Kis Györgyné - a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatójának - igazgatói megbízását 1999.
augusztus 31-ével megszünteti.
6. Utasítja Kis Györgynét - a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatóját, - hogy a beosztott
pedagógusok, dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának végleges rendezésével kapcsolatos
teendőket 1999. augusztus 31-éig végezze el.
7. Utasítja Oroszlány város általános- és középiskoláinak igazgatóit az üres pedagógus álláshelyek
nyilvános pályázati meghirdetésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek betartására.
Határidő: 1, 3., 5., 6. pont esetében:
2. pont esetében:
4. pont esetében:
7. pont esetében:
Felelős:
1., 2., 5. pont esetében:
3., 6. pont esetében:
4. pont esetében:

7. pont esetében:

1999. augusztus 31.
1999. augusztusi kt. ülés
1999. június 30.
folyamatos
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
Kis Györgyné, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója
Csőre Imréné, az Arany János Általános Iskola igazgatója
Kis Györgyné, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója
Farkasvölgyi Ákos, a József Attila Általános Iskola
igazgatója
Hartmann József, a Ságvári Endre Általános Iskola
igazgatója
Hrubi Gábor, a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatója
Varga István az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola
igazgatója
Csőre Imréné, az Arany János Általános Iskola igazgatója
Farkasvölgyi Ákos, a József Attila Általános Iskola
igazgatója
Hartmann József, a Ságvári Endre Általános Iskola
igazgatója

42/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat
A képviselő-testület:
1. Az előterjesztésben felvázolt koncepciójának vázlatát elfogadja.
2. Megbízza Dr. Sunyovszki Károly polgármestert és Orosz Árpád települési képviselőt a szociálisan
hátrányos helyzetbe került városrész rehabilitációs koncepciójának részletes kidolgozásával.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 1999. április 28.
a megvalósítás végrehajtására: folyamatos
Felelős:
a határozat kihirdetésére: Dr. Skrek József jegyző
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
Orosz Árpád települési képviselő
43/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi szociális bérlakás-igénylők
névjegyzékét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Sunyovszki Károly

44/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A jegyző kérelmének megfelelően hozzájárul Dr. Skrek József határozatlan időre szóló
közszolgálati jogviszonyának 1999. április 30. napjával, közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez.
2. Utasítja a polgármestert a jegyző közszolgálati jogviszonya megszüntetésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
3. A megüresedett jegyzői álláshelyre - az alkalmazási és képesítési követelmények figyelembe
vételével - pályázatot ír ki.
Határidő:
Felelős:

1999. április 30.
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

45/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Hatályon kívül helyezi az “Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaság“
Felügyelő Bizottság tagjainak felkéréséről szóló 52/1998. (VI.30.) KT sz. határozatának 3. pontját
1999. április 30-ai hatállyal. Ezzel a nappal Fehérdi Csaba és Spitzner Csaba Felügyelő Bizottsági
tagsága megszűnt.
2. Megköszöni Fehérdi Csaba és Spitzner Csaba felügyelő bizottsági tagok munkáját.
3. Az “Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaság“ Felügyelő Bizottsága
tagjának Balogh György, Juhász József és Lazók Zoltán urakat választotta. 1999. május 1-től
2000. december 31-éig, határozott időre. Utasítja a Kht. ügyvezetőjét a fentiekkel kapcsolatos
adminisztratív feladatok ellátására.
Határidő:
Felelős:

1999. május 1., ill. folyamatos
Dr. Sunyovszki Károly polgármester, Veilandics Béla ügyvezető

46/1999. (V. 11.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Egyetért az alábbiakban részletesen felsorolt beruházási, felújítási feladatok megvalósításával. A
szükséges önerő költségvetésben tervezett biztosításával pályázatot nyújt be a Megyei
Területfejlesztési Tanács által kezelt Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Alap
támogatásának elnyerésére, az alábbi feladatokra:
- Ipari Park 2. sz. út építése
- Ipari Park elektromos energia ellátása
- Családok átmeneti otthona (Fürst S. u. kialakítása)
Összesen:

29.000.000,- Ft
85.064.000,- Ft
27.500.000,- Ft
141.564.000,- Ft

2. A szükséges önerő költségvetésben tervezett biztosításával pályázatot nyújt be a Megyei
Területfejlesztési Tanács által kezelt Célelőirányzat Dekoncentrált alap támogatásának
elnyerésére, az alábbi feladatokra:
- Eötvös Loránd Műszaki Középiskola fűtésrekonstrukció
- Sportcsarnok bejárati portáljának cseréje
- Szakorvosi Rendelőintézet folyosói burkolatcsere
- homlokzati falfelületek felújítása
az Arany János Általános Iskola Fürst S. utcai homlokzatán:
- ablakcsere
- hőszigetelő vakolat készítés
- bádogos szerkezetek javítása
- a Szakorvosi Rendelőintézet egészségügyi gép-műszer beszerzése
- a József Attila Általános Iskola tetőszigetelés javítása
- vizesblokk felújítás
- a Ságvári Endre Általános Iskola tantermeinek felújítása
- tetőszigetelés felújítása
- Oroszlány Város Óvodái külső nyílászárók cseréje
Összesen:
Határidő: a pályázat benyújtására: 1999. május 14.
Felelős: a pályázatok benyújtására: Dr. Judi Erzsébet aljegyző

1.000 E Ft
700 E Ft
5.683 E Ft
571 E Ft
4.000 E Ft
3.000 E Ft
600 E Ft
3.000 E Ft
1.200 E Ft
3.810 E Ft
3.500 E Ft
3.100 E Ft
2.219 E Ft
32.383 E Ft

47/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és jelentését a lejárt

2.
3.
4.

5.

határidejű 5/1999. (I. 19.), 29/1999. (III. 23.), 31-32/1999. (III. 23.), 33/1999. (III. 23.), 34/1999.
(III. 23.), 36-37/1999. (III. 23.), 38/1999. (III. 23.), 40/1999. (IV. 20.),44/1999. (IV. 20.), 46/1999.
(IV. 20.) KT sz. határozatok végrehajtásáról. Nyomatékosan felhívja Dr. Sunyovszki Károly
polgármester figyelmét, hogy a jövőben maradéktalanul tartsa be a vagyonértékesítés során az
önkormányzat vagyonrendeletét.
Támogatja az Önkormányzati Szociális Szolgálat módszertani feladatok ellátására a Szociális és
Családügyi Minisztériumhoz benyújtott pályázatát.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8. pont szerinti tartalommal a Majk Kft. következő
taggyűlésén a társaság megszűnéséről nyilatkozatot tegyen.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal fennálló
jogviszonyt szüntesse meg, illetve intézkedjen az ingatlanok birtokba visszaadása iránt, és az
önkormányzat megtérítési igényének érvényesítése céljából megállapodást kössön a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal.
Egyetért a 8143. sz. országos közút jobb oldalán a Takács I. u. és a 2+402 km szelvény között
hiányzó járda kapcsolat kiépítésével. A szükséges helyi forrás (816 E Ft) összegét a költségvetésről
szóló 4/1999. (III. 3.) ÖK rendeletének “útfenntartás” költséghelyén biztosítja és pályázatot nyújt
be az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatósághoz a még szükséges központi forrás
elnyerésére.

Határidő: 1. pont esetében: a határozat kihirdetésére: május 29.
2. pont esetében: azonnal
3. pont esetében: a Majk Kft. következő taggyűlése
4. pont esetében: 1999. június 21.
5. pont esetében: 1999. május 31.
Felelős:

1. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet aljegyző
2. pont esetében: Nyitrai Károlyné intézményvezető
3-4. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester

48/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1. A rendelet tervezetét társadalmi vitára alkalmasnak tartja, melynek időszakát 1999. május 25-jétől
július 30-áig határozza meg.
2. A társadalmi vita javaslatait is figyelembe véve a rendelet jóváhagyását az 1999. szeptemberi
ülésére tervezi.
Határidő: a vita lefolytatására: 1999. július 30,
Felelős:
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

49/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 2000. szeptember 1-ével Oroszlány Város Óvodái Kossuth Lajos óvodai telephelyét megszünteti
úgy, hogy 1999. szeptember 1-jétől az óvodai csoportok számát hárommal csökkenti, és az óvodai
szolgáltatást az épület egyik szárnyában biztosítja, majd 2000. szeptember 1-ével a teljes óvodai
ellátást megszünteti a telephelyen.
2. Utasítja a polgármestert a telephely ingatlanvagyonának a fenntartóhoz történő bevonására és más
városi feladatokra történő hasznosítására vonatkozó kezdeményezés megtételére.
3. Utasítja Oroszlány Város Óvodái vezetőjét a telephely használatában lévő vagyon megszűnéssel
összefüggő számviteli értékelésre, vagyonmérleg készítésére, a telephely megszűnésével
kapcsolatos - a gyermekek áthelyezése, beiratkozás rendjének megváltoztatása - teendőket
ellátására, a beosztott óvodapedagógusok, dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának végleges
rendezésére.
4. A Bakfark Bálint Zeneiskola székhelyét 1999. szeptember 1-jétől áthelyezi a Lengyel József
Gimnázium és Szakközépiskola épületébe. Zeneiskolai telephelyet létesít az Eötvös Loránd
Műszaki Középiskola és a Középfokú Kollégium épületében.
5. A Pedagógiai Szakszolgálat székhelyét 1999. szeptember 1-jétől áthelyezi a Középfokú Kollégium
épületébe.
6. Az új székhelyek és telephelyek kialakításához a szükséges feltételeket megteremti.
7. Bővíti a Középfokú Kollégium alaptevékenységét az általános iskolai kollégiumi ellátással.
8. A fentiek szerint jóváhagyja Oroszlány Város Óvodái, a Bakfark Bálint Zeneiskola, a Pedagógiai
Szakszolgálat és a Középfokú Kollégium alapító okiratának módosítását.
Határidő: 1., 4., 5., 7., 8. pont esetében:
2., 3., 6. pont esetében:
Felelős:
1., 4., 5., 7., 8. pont esetében:
2., 6. pont esetében:
3. pont esetében:

a határozat kihirdetésére: 1999. június 3.
folyamatos
Dr. Judi Erzsébet aljegyző
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
Kis Balázsné Oroszlány Város Óvodái vezetője

50/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1. Utasítja a közigazgatási bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a “FELHÍVÁS” közzétételéről, az a
képviselő-testület hivatalos lapjában, az OVTV képújságában és a megyei lapokban jelenjen meg.
2. Utasítja a közigazgatási bizottságot, hogy az 1999. augusztus 10-ei képviselő-testületi ülésre
javaslatát terjessze elő.
Határidő: 1. pont esetében: 1999. június 2.
2. pont esetében: 1999. augusztus 10.
Felelős:
Takács Károly, a közigazgatási bizottság elnöke
51/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlány Város Térség- és
Gazdaságfejlesztő Kht. 1998-as üzleti évéről szóló beszámolót.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 1999. május 29.
Felelős:
Dr. Judi Erzsébet aljegyző

52/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatót elfogadja, egyidejűleg
köszönetét fejezi ki Szakorvosi Rendelő Intézet igazgató főorvosának és munkatársainak az
egészségügyi ellátás területén végzett tevékenységükért.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 1999. május 29.
Felelős:
Dr. Judi Erzsébet aljegyző
53/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Kinyilvánítja azon elhatározását, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt
útfelújítási- és korszerűsítési munkákat 2000-ben megvalósítja, ehhez a szükséges forrásokat
mindenkori költségvetésében biztosítja.
2. Utasítja a polgármestert, hogy a legmegfelelőbb kivitelező kiválasztása érdekében - az érvényben
lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően - írjon ki közbeszerzési pályázatot az 1. számú
mellékletben részletezett beruházás 2000. évben történő megvalósítására.
Felelős:
Határidő:

a 2. pont esetében dr. Sunyovszki Károly polgármester
a 2. pontra vonatkozóan 1999. június 30.

54/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
2.
3.

Engedélyezi, hogy az 5. Sz. Általános Iskola – ellátandó alaptevékenysége keretében – 1999.
szeptember 1-jétől intézményében bevezesse az alapfokú felnőtt oktatást.
A fentiek szerint jóváhagyja az 5. Sz. Általános Iskola alapító okiratának módosítását.
Utasítja az 5. Sz. Általános Iskola igazgatóját, hogy a KEM Munkaügyi Központtal az alapfokú
iskolai végzettséggel nem rendelkezők részére szervezendő felzárkóztató képzésre az
együttműködési megállapodást kösse meg.

Határidő: 1., 2. pont esetében: 1999. június 1.
3. pont esetében: 1999. június 30,
Felelős:
1., 2. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet aljegyző
3. pont esetében: Iván Lászlóné, az 5. Sz. Általános Iskola igazgatója
55/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HEURÉKA Egészségügyi Közalapítvány
alapító okiratát az előterjesztés szerint kiegészíti.
Határidő: a megyei bírósághoz történő bejelentésre: 1999. május 29.
Felelős:
Dr. Judi Erzsébet aljegyző
56/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. 1998.
évi gazdálkodási eredményéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 1999. május 29.
Felelős:
Dr. Judi Erzsébet

57/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1. 1999. június 27-ére helyi népszavazás megtartását rendeli el az alábbi kérdésben:
“Egyetért-e Ön a Gárdonyi Géza Általános Iskola megszüntetésével?”
2. Utasítja Dr. Judi Erzsébet aljegyzőt a népszavazás lefolytatásával kapcsolatos hivatali teendők
ellátására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Judi Erzsébet aljegyző
58/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és jelentését a lejárt
határidejű 47/1999. (V. 21.) 5. pont, 50//1999. (V. 21.), 52/1999. (V. 21.), 55/1999. (V. 21.),
57/1999. (V. 21.) KT sz. határozatok végrehajtásáról.
2. A Céljellegű Decentralizált támogatásban részesülő Szakorvosi Rendelőintézet egészségügyi gép-,
műszer beszerzéséhez (döntésazonosító: 11.1998.0065/01) nyújtott 3.000 E Ft-os támogatási
összegből 5 E Ft támogatásról lemond.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az OBSK Sporttelep üzemeltetésére vonatkozó szerződést a
pénzügyi bizottság egyetértésével 1999. szeptember 30-áig hosszabbítsa meg.
4. Utasítja a polgármestert, hogy a városi sportkoncepciót az 1999. augusztusi képviselő-testületi
ülésre terjessze elő.
Határidő:

1., 2. pont esetében: 1999. június 30.
3. pont esetében: 1999. szeptember 30.
4. pont esetében: az augusztusi kt. ülés

Felelős:

a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet aljegyző
3., 4. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester

59/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
A képviselő-testület:
1. Egyetért az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer megvalósításával.
2. Felhatalmazza a polgármestert a KEM Köztisztviselők Képzéséért Közalapítvánnyal (az átutalás
tárgyában) történő szerződés megkötésére.
3. Biztosítja a program megvalósításához szükséges fedezetet
1999. évre
2000. évre

600 E Ft
1.700 E Ft összeggel.

Határidő:

folyamatos

Felelős:

Dr. Sunyovszki Károly polgármester

60/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
I.
Pályázni kíván a helyi önkormányzatok közoktatási szakértők és pedagógiai szolgáltatások
igénybevételére biztosított központi előirányzatból a következő feladatok elvégzésére:






Oroszlány város közoktatási intézményeiben az összehangolt minőségbiztosítási, mérési értékelési
rendszer kialakítása, fejlesztése.
Intézményi szerkezeti, szervezeti korszerűsítést megelőző intézményrendszeri átvilágítás.
Pedagógiai, nevelési programok nyomon követése, felülvizsgálata, módosítása.
Iskolai könyvtárak gyűjtőköri szabályzatáról szakvélemény készítése.
Tantárgyi szakértő közoktatási intézményi igénybevétele.
Utasítja a polgármestert a részletes ütemezett projekt, és a pedagógiai szakértők igénybevételénél a
szerződéstervezetek elkészítésére.

II.
1. Támogatja az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola fejlesztési elképzelését, mert annak realizálása
a város munkanélküli és felnőtt lakosságának átképzésében hatékony segítséget jelenthet. Ennek
értelmében egyetért a már 1996/97-es tanévben elkezdett - az automatika tanításához szükséges képzési helyiségek kialakításával, a működéshez szükséges megfelelő berendezések beszerzésével.
2. Elismeri, hogy az intézmény ezzel a beruházással olyan képzési struktúrát vezethet be, amely
igazodik a város ipartelepítési elképzeléseihez.
3. Mint fenntartó hivatalosan igazolja, hogy az iskola által megjelölt saját rész az intézményi
költségvetésben biztosított, a beruházással járó működési költség anyagi fedezetét az
önkormányzat biztosítja.
III.
1. Egyetért a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola pályázatában megfogalmazott fejlesztési
céllal. Az iskolában a számító-gépkezelői és a számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakmák
oktatásához a személyi feltételek adottak. Az oktató helyiség berendezésének korszerűsítése még
magasabb színvonalra emelhetné a képzést.
2. Elismeri, hogy az iskolában folyó szakképzés segíti egyrészt a munkába állni szándékozó fiatalokat
, hogy a munkaerőpiacon kedvezőbb pozícióban jelenhessenek meg, ugyanakkor előnyösebb
helyzetet biztosít a továbbtanulni szándékozóknak is, hisz a számítástechnika alkalmazási területe
a felsőoktatásban is egyre szélesebb.
3. Mint fenntartó igazolja, hogy az iskola által megjelölt saját rész az intézményi költségvetésben
biztosított. A beruházással járó működési költség anyagi fedezetét az önkormányzat biztosítja.
Határidő:
Felelős:

I-III. pont esetében: 1999. június 30.
az I. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
a II-III. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet aljegyző

61/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 1427/1999. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
1999. június 30.
Felelős:
Dr. Judi Erzsébet aljegyző

62/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 1-163/1999. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
1999. június 30.
Felelős:
Dr. Judi Erzsébet aljegyző
63/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
A képviselő-testület az 1999. évi szociális bérlakás igénylők névjegyzékét kiegészíti:
“Vassné Gál Edit Oroszlány Ságvári Endre Általános Iskola”
Határidő:
Felelős:

1999. június 30.
Dr. Judi Erzsébet aljegyző

64/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala jegyzői
munkakörének betöltésével Dr. Judi Erzsébetet bízza meg 1999. év július hó 1. napjától
határozatlan időre. A jegyző alapilletményét - a jelenlegi jogszabályok figyelembevételével havi bruttó 197.000,- Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület utasítja a polgármestert a jegyzői
kinevezéssel kapcsolatos feladatok ellátására.
2. Az 1999. július 1-jétől megüresedő aljegyzői álláshelyre – az alkalmazási és képesítési
követelmények figyelembe vételével – pályázatot ír ki.
Határidő:
Felelős:

1999. június 30.
Dr. Sunyovszi Károly polgármester

65/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű 41/1999. (IV. 20.) 2. 4. , 47/1999. (V. 21.) 4., 50/1999. (V. 21.), 53/1999. (V. 21.) 2.,
54/1999. (V. 21.) 3., 57/1999. (V. 21.), 60/1999. (VI. 22.), 61-62/1999. (VI. 22.), 63/1999. (VI.
22.), 64/1999. (VI. 22.) KT. sz. határozatok végrehajtásáról.
2. Elfogadja a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját az 1999. június 27-én megtartott - a Gárdonyi
Géza Általános Iskola megszüntetéséről - érvénytelenül zárult, helyi népszavazásról.
3. A Bakfark Bálint Zeneiskola székhelyét Oroszlány, Kossuth Lajos u. 2. sz. alatt jelöli ki. A Bakfark
Bálint Zeneiskola, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági feladatait a
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola gazdasági feladataihoz rendeli. A zeneiskola
alaptevékenységét a színművészeti oktatással bővíti. Ennek megfelelően az intézmény alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
AZ INTÉZMÉNY:
neve:
Bakfark Bálint Művészeti Iskola
székhelye:
2840 Oroszlány, Kossuth L. u. 2.
kijelölt önállóan gazdálkodó
költségvetési szerve: Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
TEVÉKENYSÉGE:
a. ellátandó alaptevékenysége:
- alapfokú művészeti oktatás, melynek célja a tánc- és színművészeti csoportok
működéséhez szükséges alapfokú művészeti ismeretek oktatása,
- az évfolyamok száma:
12
előképző:
1-2.
alapfok:
1-6.
továbbképző:
7-10.
4. Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati könyvvizsgálatra szóló pályázat kiírására.
Utasítja, hogy az 1999. októberi testületi ülésre a pénzügyi bizottsággal történt előzetes
egyeztetést követően tegyen javaslatot a könyvvizsgáló tevékenység ellátására.
5. Utasítja a polgármestert, hogy az 1999. szeptember 21-ei testületi ülésre a sportkoncepciót
terjessze elő.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 1999. augusztus 18.
3. pont esetében:
azonnal
4. pont esetében:
1999. október 19.
5. pont esetében:
1999. szeptember 21.

Felelős:

a határozat kihirdetésére:
3. pont esetében:
4. pont esetében:
5. pont esetében:

Dr. Judi Erzsébet jegyző
Hrubi Gábor, a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatója
Kondor Ferenc, a Bakfark Bálint Zeneiskola igazgatója
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
Lazók Zoltán, a pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

66/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódását,
munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét 2000. október 1-jétől az alábbiak szerint határozza meg:

Szervezeti tagozódás:
1. Szervezési Osztály
 Titkársági Csoport
 Információs Csoport
2. Lakossági Osztály
 Általános Igazgatási Csoport
 Szociális Igazgatási Csoport
 Építéshatósági Csoport
 Közterület- felügyeleti Csoport3
3. Pénzügyi Osztály
 Költségvetési Csoport
 Adócsoport
4. Városfenntartási Osztály
 Vagyonhasznosítási Csoport
 Városüzemeltetési Csoport
5. Művelődési Osztály
6. Városi Gyámhivatal
7. Okmányiroda4
8. Közvetlen vezető irányítású dolgozók

Revizor2
 Vezető titkárnő
 Személyügyi ügyintéző
A munkarend:
hétfői munkanapokon: 7.30-17.00 óráig
keddtől csütörtökig terjedő munkanapokon: 7.30-16.00 óráig
pénteki munkanapokon: 7.30-12.00 óráigtart.

Az ügyfélfogadási rend:
Az ügyfélfogadási idő:
hétfőn:
13.00-17.00 óráig

szerdán:
pénteken:

Határidő:
Felelős:
3

8.00-12.00 óráig
13.00-16.00 óráig
8.00-12.00 óráig tart.

a határozat kihirdetésére: október 3.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

A dőlt betűs rész a 81/2000. (XI. 28.) KT sz. határozattal lett kiegészítve.
A dőlt betűs rész a 24/2001. (IV. 24.) KT sz. határozattal lett kiegészítve.
2
A dőlt betűs rész a 69/2000. (XI. 28.) KT sz. határozattal lett kiegészítve.
A 66/1999. Kt. sz. határozatot a 72/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyzete.
4

67/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
1. A képviselő-testület megtárgyalta a távhőszolgáltatásról szóló rendelettervezetet, annak szövegét
vitára bocsátásra alkalmasnak találta.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelettervezet 2. § (1) és (3) bekezdésében megjelölt szervekkel a
tervezetet előzetesen véleményeztesse. A végleges szövegtervezetet terjessze a képviselő-testület
elé elfogadásra.
Határidő:
Felelős:

1999. október 19.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

68/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzata
Kis Györgyné, az oroszlányi Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója közalkalmazotti
jogviszonyát – 1999. év szeptember hó 1. napjától számított 7 hónap felmentési idővel – 2000.
év március hó 31. napjával megszünteti.
Kis Györgynét a felmentési idő teljes tartamára – 1999. év szeptember hó 1. napjától – a
munkavégzés alól mentesíti.
Hozzájárul, hogy Kis Györgyné végkielégítése a munkavégzés alóli felmentés időpontjában
kifizetésre kerüljön.
Határidő:
Felelős:

1999. augusztus 31.
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

69/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselo-testülete
1. Egy tanévre – 1999. augusztus 10-étől 2000. augusztus 31-éig – megbízza Tóth Gábort, a József
Attila Általános Iskola igazgatóhelyettesét az intézmény igazgatói teendőinek ellátásával.
- besorolás szerinti alapilletmény:
51.700,- Ft
- az illetmény növekedésnél figyelembe
vett további szakképzettség:
2.200,- Ft
Összesen:
- illetménypótlékok:
- magasabb vezetői pótlék:
- minőségi bérpótlék:
(1999. 08.10-től 1999.08.31-ig)
MINDÖSSZESEN:

53.900,- Ft
40.500,- Ft
21.000,- Ft

115.400,- FT

2. Utasítja a polgármestert az intézményvezetői feladatok megbízásával kapcsolatos teendők
elvégzésére.
3. Utasítja Oroszlány város jegyzőjét, hogy a József Attila Általános Iskola igazgatói állásának
betöltéséhez szükséges pályázati eljárást folytassa le.
Határidő:
Felelős:

1. pont esetében:
2. pont esetében:
3. pont esetében:
1., 3. pont esetében:
2. pont esetében:

a határozat kihirdetésére: 1999. augusztus 18.
1999. augusztus 15.
2000. júniusi testületi ülés
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

70/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
A Képviselő-testület:
1. 1999. augusztus 20-ai Nemzeti Ünnep alkalmából “OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA”
címet adományoz
Kondor Ferenc részére.
“OROSZLÁNYÉRT” vésetű Aranygyűrű kitüntetésben részesíti
Farkasvölgyi Ákost és Hartmann Istvánt.
“OROSZLÁNYÉRT” Kitüntető Díszoklevél elismerésben részesíti
Ugrik Alizt, Szedlák Jánosnét, Végh Tibort, Schmidt Józsefet, Dr. Madarász Jánost, Németh
Gyulánét és Juhász Attilát.
2. Utasítja Dr. Sunyovszki Károlyt, hogy az Ünnepi Képviselő-testületi ülésre a kitüntetetteket hívja
meg és a kitüntetéseket adja át.
Határidő: 1999. augusztus 20.
Felelős: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
71/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
1. A képviselő-testület elrendeli az Ipari Park II. ütem Dny-i rész önkormányzati tulajdonba vonását,
és ezzel az önkormányzati vagyonnal ipari befektető fogadását a következők szerint.
2. A képviselő-testület elrendeli az oroszlányi, külterületi 0350 helyrajzi számú, 19 ha 595 m2 területű,
illetve 0352 helyrajzi számú, 1 ha 3641 m2 területű szántó megvásárlását, és jóváhagyja az ehhez
előkészített adásvételi szerződéseket az alábbi tartalommal:
Az ingatlanokat a tulajdonosoktól az önkormányzat összesen 36.489.660,- Ft vételáron vásárolja
meg két részletben, 1999. augusztus 31-éig 7.952.700,- Ft vételár előleg, illetve 2000. május 31-éig
a fennmaradó 28.536.960,- Ft összeg (kamatmentes) kifizetésével. A tulajdonjog a vételár előleg
kifizetésével az önkormányzatra száll át. Az ingatlanokat az Ipari Park II. ütemben kell
hasznosítani és értékesíteni a határozat 3. pontja szerint.
3. A képviselő-testület elfogadja a tételes bemutatkozás és program javaslat alapján a Wescast
Industries Inc. befektető betelepülésével, a 2002. elején induló 20 ezer m2-es (vasöntő és
gépszerelő) gyártó csarnok létesítését a határozat 2. pontja szerint megvásárolt területen.
Felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges 20 ha-os terület eladására (60 millió Ft) és a
vonatkozó adásvételi szerződés előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

az 1. pont esetében: 1999. augusztus 25.
a 2. pont esetében: 1999. szeptember 30.
az 1., 2. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester

72/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű 65/1999. (VIII. 10.) 5., 68/1999. (VIII. 10.), 69/1999. (VIII. 10.), 70/1999. (VIII. 10.),
71/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozatok végrehajtásáról.
2. Egyetért azzal, hogy
 a 41/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat alapján megszüntetett Gárdonyi Géza Általános Iskola
bezárásával az 55 főből 23,6 álláshely megszűnt, s a szükségtelenné vált foglalkoztatás miatt 9 fő
(1 fő igazgató, 2 fő általános iskolai tanár, 2 fő napközis csoportvezető, 1 fő gazdaságvezető, 1 fő
iskolatitkár, 2 fő hivatalsegéd munkakörű közalkalmazott) felmentésével kapcsolatban, valamint
 a 49/1999. (V. 21.) KT sz. határozatban foglaltaknak megfelelően Oroszlány Város Óvodái
Kossuth Lajos Óvodai telephelyén az óvodai csoportok csökkentésével az óvodai létszám 127,5
főről 126,5 főre csökkent, és a szükségessé vált 1 fő (dajka munkakörű közalkalmazott)
létszámcsökkentésével kapcsolatban
egyszeri hozzájárulás igénylésére pályázatot nyújtson be;
kötelezettséget vállal arra, hogy a létszámleépítés következtében felszabaduló személyi juttatási
előirányzatot az önkormányzat foglalkoztatási körében továbbra is alkalmazásban maradó
munkavállalók (közalkalmazottak) keresetének növelésére használja fel;
nyilatkozik, hogy a végleges álláshely megszüntetések miatti lészám-csökkentéssel érintett
közalkalmazottak továbbfoglalkoztatására az önkormányzat foglalkoztatási körében nincs
lehetőség.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2. pont esetében:
a határozat kihirdetésére:
a 2. pont esetében:

1999. szeptember 29.
1999. október 15.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

73/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 1999. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
szóló beszámolót jóváhagyta, az alábbiak figyelembevételével:
A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – az
önkormányzat 4/1999. (III.3.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 1999. évi költségvetési előirányzatainak első félévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok eFt-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
1999. első félévi
Teljesítés
megnevezése
Előirányzat
Előirányzat
teljesítés
alakulása
Kiadások főösszege
2.579.009
2.810.610
1.683.538
60 %
Bevételek főösszege
2.579.009
2.810.610
1.681.521
60 %
3. Az önkormányzat 1999. I. félévi teljesítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
- 1. számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzata 1999. I. félévi bevételei,
- 2. számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzata 1999. I. félévi kiadásai,
- 3. számú melléklet Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 1999. I. félévi bevételeinek
részletezése,
- 4. számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzata Intézményei tevékenységeinek 1999. I.
félévi bevételei
- 5. számú melléklet Oroszlány Város Intézményei tevékenységeinek 1999. I. félévi kiadásai,
- 6. számú melléklet Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 1999. I. félévi kiadásai,
- 7. számú melléklet Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala által végzett 1999. I. félévi
felhalmozási kiadások,
- 8. számú melléklet Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala által végzett 1999. I. félévi
felújítási kiadásai,
- 9. számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzatának I. félévi adósságszolgálata,
- 10. számú melléklet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat 1999. I. félévi költségvetésének alakulása.
1.

Határidő:
Felelős:

azonnal
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

74/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
A képviselő-testület:
1. Egyetért a 30.000 E Ft-os folyószámla hitelkeret megemelésével.
2. Felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sunyovszki Károly polgármester
folyamatos

75/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. A városi piac helyeként a 2122/185 helyrajzi számú 3,7 ha nagyságú közterületen, a természetben
Malom tér 1. sz. alatti - jelenleg is piacként működtetett - területet jelöli meg. A piac jellege
(funkciója) élelmiszerpiac, zöldség-gyümölcs piac és kirakodó vásár. A kijelölt területen a piac
fenntartója 1999. november 1-jével kérheti a nyilvántartásba vételt a jegyzőtől, amennyiben ennek
minden hatósági és egyéb feltételét biztosította.
2. Utasítja a polgármestert minden szükséges intézkedés megtételére ahhoz, hogy az oroszlányi,
belterületi, 627 helyrajzi számú ingatlan (volt Rosenberg utcai piac) megosztásra kerüljön. A
megosztást úgy kell végrehajtani, hogy az ingatlan Rosenberg utcai oldalán meglévő két db
állandó jellegű épület önálló telekre kerüljön önálló ingatlanként, a megmaradó ingatlan résznek
pedig közpark legyen a rendeltetése. Az önkormányzati tulajdonú önálló ingatlan épületet
liciteljárásban kell értékesíteni.
3. Az oroszlányi, belterületi, 627 helyrajzi számú ingatlanon a 2. pontban nem érintett összes
önkormányzati tulajdonú építmény bontására pályázatot kell meghirdetni, és a nem önkormányzati
tulajdonú építmények elbontását is biztosítani kell.
4. Meg kell vizsgáltatni a piactér hosszú távú véglegesíthetősége érdekében a Rákóczi út nyomvonal
korrekciójának más megoldási lehetőségeit.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a 2. pont esetében:
a 3. pontban a bontás pályáztatására:
a 3. pontban a a bontások végrehajtására:
a 4. pont esetében:
a határozat kihirdetésére:
2-4. pont esetében:

1999. szeptember 29.
2000. február 28.
1999. december 15.
2000. május 31.
2000. október 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

76/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a egyetért a távhőhálózat fejlesztése I. ütemének meggyorsításával.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az I. ütem érdekeltségi területéhez tartozó I. III. VII. VIII. X.
gerinc kivitelezéséhez szükséges 58 millió forint saját forrás biztosításához szükséges hitelmegállapodást az ajánlattevő RAIFEISSEN BANK-kal kösse meg.
Határidő:
Felelős:

1999. szeptember 30.
Dr Sunyovszki Károly polgármester

77/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oroszlány 8143 számú, és 369 hrsz-ú
országos közút, 12610 hrsz-ú földút, a 12576 hrsz-ú földút, a 13118 hrsz-ú és Arany János utcai
belterületi határral körbezárt külterületnek: a "Német dűlő” nevet adja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 1999. szeptember 21.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

78/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
A képviselő-testület:
1. Pályázatot ír ki a halaszthatatlan sporttelepi beruházások megvalósítására.
2. Utasítja a polgármestert, hogy írjon ki a létesítmény hasznosítására pályázatot az értékesítés
lehetőségének feltüntetésével.
3. Ad hoc bizottságot küld ki a sportkoncepció elő- és elkészítése céljából. A bizottság elnökéül
Matajsz Gábor települési képviselőt, tagjaivá Jugovics József, Modrián Vilmos, Veilandics Béla
és Kardics István települési képviselőket választja meg. Az elkészült koncepciót az ad hoc
bizottság gondozásában társadalmi vitára kell bocsátani.
4. Utasítja a polgármestert, hogy a sporttelep jelenlegi üzemeltetőjével az üzemeltetési szerződést
1999. december 31-éig kösse meg.
Határidő:
a határozat kihirdetésére:
1. 2. pont esetében:
3. pont esetében:
4. pont esetében:
Felelős:
a határozat kihirdetésére:
az 1., 2., 4. pont esetében:
a 3. pont esetében:

1999. szeptember 29.
1999. szeptember 24.
azonnal, a koncepció elkészítésére: november 15., a társadalmi vita
lebonyolítására, az előterjesztés elkészítésére: december 10.
szeptember 30.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
Matajsz Gábor, az ad hoc bizottság elnöke

79/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat szolgáltatásainak
folyamatos működését biztosító programról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Judi Erzsébet jegyző

80/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 12-1224/1999. sz. határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. szeptember 29
Dr. Judi Erzsébet jegyző

81/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala aljegyzői
munkakörének betöltésével Kormosné Kovács Katalint bízza meg 1999. év október hó 1. napjától
határozatlan időre. Az aljegyző alapilletményét - a jelenlegi jogszabályok figyelembevételével - havi
bruttó 145.000,- Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület utasítja a polgármestert az aljegyzői
kinevezéssel kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő:
Felelős:

1999. szeptember 30.
Dr. Sunyovszi Károly polgármester

82/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. hozzájárul Nyitrai Károlyné, az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetője 1999. év
november hó 1. napjával - a tatai KEM Időskorúak Szociális Otthonához - történő végleges
áthelyezéséhez;
2. hozzájárul ahhoz, hogy nevezett közalkalmazottat az új munkáltató módszertani csoportvezetői
munkakörben határozatlan időre kinevezze, a Kjt.-ben meghatározott besorolás
figyelembevételével 1999. november 1-jétől illetményét havi bruttó 65.000,- Ft-ban, vezetői
pótlékát havi bruttó 20.250,- Ft-ban állapítsa meg;
3. utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetői teendőinek
ellátásával az 1999. október 19-ei ülésen - 1999. november hó 1. napjától új intézményvezető
kinevezéséig - megbízással biztosítsa a vezetői feladatok ellátását;
4. utasítja a polgármestert az intézményvezetői pályázat kiírására.
Határidő:
Felelős:

1999. szeptember 30.
Dr. Sunyovszki Károly

83/1999. (X. 19.) KT sz. határozat
A képviselo-testület
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, és a jelentést a
lejárt határidejű 72/1999. (IX. 21.) 2., 78/1999. (IX. 21.) 1., a 80/1999. (IX. 21.), 81/1999. (IX.
21.) és a 82/1999. (IX. 21.) KT sz. határozatok végrehajtásáról.
2. Egyetért a volt NOG épület 25.000 E Ft + ÁFA áron történő értékesítésével a Távhőszolgáltató
Kft. részére. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
3. Felhatalmazza Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a pénzügyi bizottsággal
együttműködve bírálja el a sporttelep fűtéskorszerűsítésére benyújtott pályázatokat és kössön
szerződést a beruházás megvalósítására.
4. Felhatalmazza Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a káptalanfüredi tábor üzemeltetésére
kössön szerződést a Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjével.
5. Módosítja 1999. évi munkatervét, és a novemberi közmeghallgatás megtartásától eltekint.
Határido:

Felelos:

a határozat kihirdetésére: 1999. október 27.
2. pont esetében: folyamatos
3. pont esetében: 1999. október 31.
4. pont esetében: 1999. november 19.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyzo
2-4. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester

84/1999. (X. 19) KT sz. határozat
A Képviselő-testület jóváhagyja Oroszlány Város Középfokú Kollégiuma pedagógiai programjának
az általános iskolai kollégiumi ellátással kapcsolatos feladatokkal történő kiegészítését.
Határido:
Felelos:

a határozat kihirdetésére: 1999. október 30.
Dr. Judi Erzsébet jegyzo

85/1999. (X. 19.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 3-2153/1999. sz. határozatot
helybenhagyja.
Határido:
1999. október 27.
Felelos:
Dr. Judi Erzsébet jegyzo

86/1999. (X. 19.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 3-1445/1999. sz. határozatot
helybenhagyja.
Határido:
Felelos:

1999. október 27.
Dr. Judi Erzsébet jegyzo

87/1999. (X. 19.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselo-testülete
1. Az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetoi teendoinek ellátásával a
munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárás befejezéséig – jelenlegi munkakörének ellátása,
valamint a Bölcsodei Szolgálatnál folyósított illetménye mellett - Muhari Jánosnét bízza meg
1999. év november hó 1. napjától 1999. év december hó 31. napjáig.
2. A megbízott intézményvezeto részére - a többletfeladatok ellátásáért - havi bruttó 45.000,- Ft
illetményt állapít meg.
3. Utasítja a polgármestert a határozott idore szóló vezetoi feladatok ellátásával kapcsolatos
kinevezés elkészítésére.
Határido:
1999. október 31.
Felelos:
Dr. Sunyovszki Károly
88/1999. (X. 19.) KT sz. határozat
A Képviselo-testület
1999. december 1-jétől – 2001. május 31-éig terjedő időszakra megbízza Kulcsárné Németh Erika
könyvvizsgálót az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. Megbízási díját bruttó 75 E
Ft-ban állapítja meg. Utasítja Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a határozott időre szóló
megbízási szerződést a könyvvizsgálóval kösse meg.
Határido:
1999. december 31.
Felelos:
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
89/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat
A képviselo-testület
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, és a jelentést a
lejárt határidejű 84/1999. (X. 19.), a 85/1999. (X. 19.), 86/1999. (X. 19.), 87/1999. (X. 19.) KT.
sz. határozatok végrehajtásáról.
2. Utasítja Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a közterület-figyelő, úgynevezett “Sasszem
program” megvalósítására a rendőrkapitányság vezetőjével közösen írjon ki pályázatot.
3. A januári testületi ülésen a középfokú intézmények épületeinek jelenlegi kapacitásának
kihasználtságáról, ezen belül a Bakfark Bálint Művészeti Iskola elhelyezésének lehetőségeiről
szóló előterjesztést kívánja tárgyalni. A középfokú intézményeknél folyó átfogó vizsgálat
eredményéről szóló előterjesztést a márciusi testületi ülésen tárgyalja.1.
4. A középfokú intézményeknél folyó átfogó vizsgálat eredményeként a 2000. januári testületi
ülésen napirendre tűzi a Bakfark Bálint Művészeti Iskola elhelyezését.
Határido:
a határozat kihirdetésére: 1999. december 1.
2. pont esetében: a pályázat kiírására: 1999. november 30.
3. pont esetében: a 2000. januári testületi ülés
Felelos:
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyzo
2., 3. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
Dr. Nemes Ferenc rendőrkapitány
1

A 100/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat módosította a 89/1999. (XI. 23.) KT. sz. határozat 3. pontját.

90/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzat 1999. évi költségvetés I-III.
teljesítésérol szóló beszámolót jóváhagyja, az alábbiak figyelembevételével:
1. A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - az
önkormányzat 4/1999. (III.3.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. A képviselo-testület az önkormányzat 1999. évi költségvetési eloirányzatainak I-III. negyedévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok E Ft-ban
Eloirányzat
Eredeti
Módosított
1999. elso félévi
Teljesítés
megnevezése
Eloirányzat
Eloirányzat
teljesítés
alakulása
Kiadások foösszege
2.579.009
2.877.447
2.521.612
88 %
Bevételek foösszege
2.579.009
2.877.447
2.455.680
85 %
3. Az önkormányzat 1999. I. félévi teljesítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzata 1999. III. negyedévi bevételei,
számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzata 1999. III. negyedévi kiadásai,
számú melléklet Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 1999. III. negyedévi
bevételeinek részletezése,
- 4. számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzata Intézményei tevékenységeinek 1999.
III. negyedévi bevételei
- 5. számú melléklet Oroszlány Város Intézményei tevékenységeinek 1999. III. negyedévi
kiadásai,
- 6. számú melléklet Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 1999. III. negyedévi kiadásai,
- 7. számú melléklet Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala által végzett 1999. III.
negyedévi felhalmozási kiadások,
- 8. számú melléklet Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala által végzett 1999. III.
negyedévi felújítási kiadásai,
- 9. számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzatának III. negyedévi adósságszolgálata,
- 10. számú melléklet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat 1999. III. negyedévi költségvetésének alakulása.
- 1.
- 2.
- 3.

Határido:

azonnal

Felelos:

a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyzo

91/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Távhőszolgáltató Kft bevonásával, a lakossági, valamint
az önkormányzati intézményi fűtési hálózatok korszerűsítésére dolgozzon ki ütemtervet, és azt terjessze a
képviselő testület elé. Az ütemterv mind műszaki, mind finanszírozási szempontból tartalmazzon javaslatot a
fogyasztói fűtési hálózatok korszerűsítésére.
Felelos:
Határido:

Dr Sunyovszki Károly polgármester
2000. március 31.

92/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat
1. Oroszlány város képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Városi uszoda felújítási terveit az
üzemeltető bevonásával készíttesse el. Dolgoztassa ki a felújítás műszaki és anyagi feltételeit, valamint
tegyen javaslatot a rekonstrukció időbeni megvalósítására, és terjessze a képviselő-testület elé a 2000.
év beruházási feladatai között.
2. Végeztessen újabb vizsgálatot a strand helyzetének rendezésére. A vizsgálat terjedjen ki a régi városi
strand újraindításának és a jelenlegi strand felújításának költségigény-összehasonlítására, valamint a
jelenlegi strand esetleges felszámolása után a meglévő létesítmények hasznosíthatóságára.
Határido:

2000. január 31.2

Felelos:

Dr Sunyovszki Károly polgármester

93/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásról szóló átfogó értékelést.
Határido:
Felelos:

1999. december 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyzo (a határozat végrehajtása felfüggesztve).

94/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Jóváhagyja a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására vonatkozó önkormányzati társulási megállapodás
családsegítő szolgáltatással történő kiegészítését .
2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
3. Megbízza a jegyzőt, hogy a társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül a KEM
Közigazgatási Hivatal vezetőjének küldje meg.
4. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint egészíti ki:
a.
ellátandó alaptevékenysége kiegészül:
Komárom-Esztergom megye gyermekjóléti szolgálataira kiterjedő illetékességgel szakmai és
módszertani feladatok ellátása,
Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend, Vértessomló, Várgesztes és Császár községek
területén családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.
Határido:

a határozat kihirdetésére és a megállapodás aláírására: 1999. december 1.
a 3. pont esetében: az aláírást követoen: 15 napon belül

Felelos:

a kihirdetésre és a 3. pont esetében:
a megállapodás aláírására:

2

Dr. Judi Erzsébet jegyzo
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

az 1/2000. (I. 25.) KT sz. határozat a 92/99. (XI. 1.) KT sz. határozat végrehajtását felfüggesztette
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95/1999. (XII.7.) KT sz. határozat:
A képviselő-testület:
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.
2. A város új szociális intézményének megvalósulása érdekében megbízza a polgármestert, hogy a HPB-vel
együttműködve az Evangélikus Gyülekezet és az önkormányzat között kötendő együttműködési
megállapodást készítse elő.
Határidő:

1. pont esetében a határozat kihirdetésére: 1999. december 15.
2. pont esetében: 2000. március 31.

Felelős:

1. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet jegyző
2. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester

96/1999. (XII.7) KT sz. határozat:
A képviselő-testület:
1. Felkéri a Távhőszolgáltató Kft-t a szennyvíztisztító telep és a városi csatornarendszer üzemeltetésére
vonatkozó öt éves szerződéses ajánlatának megtételére.
2. Kifejezi szándékát az Észak-dunántúli Vízmű Részvénytársaság felé az üzemeltetés átvétele kapcsán
felmerülő kérdések egyeztetésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sunyovszki Károly
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97/1999. (XII.7.) KT sz. határozat:
A képviselő-testület:
A Vértesi Erőmű Rt. 2004. utáni hosszú távú működésének alapfeltételeként kezelt környezetvédelmi
beruházás megvalósításának támogatása érdekében az alábbi szolgáltatások nyújtását határozza meg:
– a megvalósítást követően a VÉRt. tervezett létszámleépítéséből adódó képzési-átképzési feladatokat az
önkormányzat felvállalja oly módon, hogy a helyi és megyei feladatellátási körbe tartozó középiskolai és
szakképzést e cél ellátásához igazítja, és biztosítja hozzá a megfelelő intézményi infrastruktúrát,
– vállalja, hogy az Oroszlányi Erőmű hosszú távú hasznosítási célját rendezési tervében erőműi funkcióban
fogadja el, ami egyet jelent a jelentős környezetvédelmi terhelés potenciális, hosszú távú jelenlétével,
- vállalja, hogy a megkezdett munkahelyteremtő tevékenységet és az Ipari Parkot tovább fejleszti, és ezzel
hosszútávon megoldja a város és a városkörnyék foglalkoztatási gondjait.
– vállalja, hogy a jelenleginél nagyobb arányban vesz részt a közösen vállalt társadalmi célok
támogatásában,
– hosszú távú szerződések megkötésével biztosítja a távfűtés gazdaságosabbá tételét, annak fejlesztésével,
lehetőségeinek jobb kihasználásával, és más fűtési módokkal szembeni preferálásával,
– a VÉRt. érdekeinek megfelelő megállapodás keretében együttműködést vállal a VÉRt.
vagyonhasznosítási ügyeiben, az értékesíthető VÉRt. tulajdon menedzselésével, kiajánlásával,
esetlegesen vásárlásával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Sunyovszki Károly polgármester



az 1/2000. kt. sz. határozattal módosítva
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98/1999. (XII.7.) KT sz. határozat:
A képviselő-testület:
1. Elfogadja a tájékoztatót működő alapítványok - "Saját lakásért Oroszlányon", "Oroszlány Távfűtéséért",
"Majk Műemlékegyüttesért" - helyzetéről.
2. Módosítja a "Majk Műemlékegyüttesért" Alapítvány alapító okiratát az alábibak szerint:
 "Az alapítvány kuratóriumának tagjai: Dr. Sunyovszki Károly, Bende Péter és Hornyák István".
 Az "Oroszlány Távfűtésért Alapítvány" alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A III/3. pont kiegészül:
"Az alapítvány nyereség elérésére nem törekszik, az ennek ellenére esetleg keletkező nyereséget a
céljának megfelelő tevékenység fenntartására fordítja."
 A IV/4. pont módosul:
"A kuratórium tagjai:
Cseh Béla Oroszlány, Bánki D. u. 37. szám alatti lakos, Oroszlány Város Önkormányzata
képviseletében,
Juhász Sándor Tata, Keszthelyi utca 6/a. szám alatti lakos."
Határidő:
Felelős:

a határozat kihírdetésére: 1999. december 15.
a megyei bírósághoz történő bejelentésre: 1999. december 31.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

99/1999. (XII.7.) KT sz. határozat:
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 3-763-7/99. sz. határozatot helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

1999. december 15.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
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100/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
A képviselo-testület
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, és a jelentést a lejárt
határidejű 78/1999. (IX. 21.), 89/1999. (XI. 23.), és a 93/1999. (XI. 23.) KT sz. határozatok
végrehajtásáról.
2. Módosítja a 89/1999. (XI. 23.) KT sz. határozatának 3. pontját, és a januári testületi ülésen a középfokú
intézmények épületeinek jelenlegi kapacitásának kihasználtságáról, ezen belül a Bakfark Bálint
Művészeti Iskola elhelyezésének lehetőségeiről szóló előterjesztést kívánja tárgyalni. A középfokú
intézményeknél folyó átfogó vizsgálat eredményéről szóló előterjesztést a márciusi testületi ülésen
tárgyalja.
3. Az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft-t bízza meg az Oroszlányi Szennyvíztisztító telep és
csatornarendszer üzemeltetésével 2000. január 1-jétől 2005. december 31-éig. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság egyetértésével az üzemeltetési
szerződést kösse meg.
4. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az intézmény telephelyeit “2840 Oroszlány, Hunyadi János u. 7.” szám alatti telephellyel bővíti.
Az ellátandó alaptevékenység 5. francia bekezdése
“- Családok Átmeneti Otthonának működtetése krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalanná
vált szülők és gyermekeik számára”
alaptevékenységre változik.
5. Oroszlány Város Önkormányzata 1999. december 31. napjával kilép az Által-ér Fejlesztési és
Helyreállítási Szövetségből.
Határido:

Felelos:

1. pont esetében: 1999. december 29.
2. pont esetében: januári és márciusi testületi ülés
3. pont esetében: a szerzodés megkötésére: 1999. december 31.
4.5. pont esetében: 1999. december 31.
1.,4. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet
2., 3., 5. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
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101/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
A képviselő-testület:
Az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A Társaság telephelyei közül törli:
az Oroszlány, Bánki D. u. 2. sz. alatti ingatlant, amely a társaság székhelyének felel meg.
Telephelyként felveszi az oroszlányi 0444. hrsz-ú és az oroszlányi 12406. hrsz-ú szennyvíztisztító telepeket.
A társaság tevékenységi köreit kiegészíti a 9000 Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás,
9261 Sportpályák, stadionok működtetése, 9272 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
tevékenységi körökkel.
A korábban gyakorolt tevékenységi köröket az új TEAOR számok szerint tünteti fel.
Fő tevékenység:
4030 Gőz-, melegvíz ellátás
Egyéb tevékenységek:
4533 Víz-, gáz-, fűtésszerelés
4534 Egyéb épületgépészeti szerelés
7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7420 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
A cégjegyzékben felügyelő bizottsági tagként feltüntetni kéri az alábbi személyeket:
 Cseh Béla (Oroszlány, Bánki D. u. 43.)
 Huber Antal (Oroszlány, Fürst S. u. 13.) megbízatásuk a 28/1995. (III. 21.) KT sz. határozat szerint
1995. március 21. napjától 5 évi időtartamra szól.
 Jugovics József (Oroszlány, Rákóczi út 67. sz. alatti lakost megbízatása a 86/1995. (XII. 19.) KT sz.
határozat szerint 1995. december 19. napjától 5 évi időtartamra szól.
A határozat elfogadását követően a Felügyelő Bizottság tagjainak személyében bekövetkezett változást a
cégbíróságon nem vezették át.
Határidő:
Felelős:

a változásoknak a cégbíróságon történő bejelentésére: 2000. január 20.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
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102/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
1. A 2000. évi gazdálkodás folyamán az ésszeru takarékosság határain belül prioritást kell biztosítani az
önkormányzat kötelezo feladatait ellátó intézményhálózat muködoképessége megorzésének, a tárgyi
környezet állagmegóvásának.
Ennek érdekében
 a jogszabályi kötelezettségeken felül többletfeladat vállalása a muködési kiadások pontos, részletes
számbavétele, és elégséges forrás rendelkezésre állása esetén történjen.
 felül kell vizsgálni a középfokú oktatási intézmények szakmai feladatait.
 fokozott figyelmet kell fordítani az adósságállomány növekedésének megakadályozására, kezelheto
szintre történo csökkentésére.
 fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerheto pótlólagos forrásokra az intézményeknél és
az önkormányzat hivatalában egyaránt.
2. Törekedni kell az újonnan létrehozandó ellátások muködésének gazdaságos formában történo
biztosítására.
3. Mind a muködési, mind a fejlesztési kiadásokkal kapcsolatosan érvényesíteni kell a közbeszerzési
törvény eloírásait, elonyben kell részesíteni a racionális, takarékos megoldásokat.
4. Folytatni kell a hasznosítható tartalékok feltárása céljából az önkormányzati vagyon összetételének
felülvizsgálatát a saját bevételek növelése érdekében.
5. A felhalmozási kiadások között elsodlegesen a központi állami támogatással, illetve saját erobol
megkezdett fejlesztések, felújítások, rekonstrukciók befejezése legyen a cél, új kiadás vállalása a
pénzügyi fedezet teljes megléte esetén történjen.
6. A kiadási oldalon megjeleno feladatok finanszírozását lehetoleg hitel felvétele nélkül kell megoldani. A
felhalmozási célú fedezetátadás forrás csak saját bevétel lehet.
7. A kötelezo feladatok ellátásán és a prioritást élvezo felhalmozási kiadások finanszírozásán felül
kötelezettségvállalás kizárólag hitelen kívüli forrás megléte esetén történhet.
Határido:

a 2000. évi költségvetési rendelet elkészítése

Felelos:

Dr. Sunyovszki Károly polgármester

103/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
1. A képviselo-testület az eloterjesztésben foglaltak alapján a beruházási és felújítási javaslatok elveivel
egyetért.
2. A képviselo-testület felkéri a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot, hogy további
vizsgálatokkal tegye pontosabbá, egyértelmubbé a beruházási célokat és azok költségét, tegyen
javaslatot az intézményekben feltétlenül elvégzendo felújítási munkákra és tárja fel a pályázati
lehetoségeket külso források bevonása érdekében.
Határido:
Felelos:

folyamatos
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

104/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselo-testülete elfogadja a 2000. évi munka- és ünnepi
programtervét, és utasítja a polgármesteri hivatal jegyzojét, hogy az SZMSZ-ben meghatározottak részére
juttassa el a munkatervet 1 példányban.
Határido:
Felelos:

1999. december 29.
Dr. Judi Erzsébet jegyzo
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105/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselo-testülete elfogadja a vitaanyagot, és meghatalmazza az ad
hoc bizottságot a társadalmi vita lefolytatásáról.
Határido:
Felelos:

a februári testületi ülés
Matajsz Gábor, az ad hoc bizottság elnöke

106/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselo-testülete
1. Az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetoi teendoinek ellátásával a munkakör
betöltésére kiírt pályázati eljárás befejezéséig – jelenlegi munkakörének ellátása, valamint a Bölcsodei
Szolgálatnál folyósított illetménye mellett - Muhari Jánosnét bízza meg 2000. év január hó 1. napjától
2000. év február hó 29. napjáig.
2. A megbízott intézményvezeto részére - a többletfeladatok ellátásáért - havi bruttó 60.000,- Ft illetményt
állapít meg.
3. Utasítja a polgármestert a határozott idore szóló vezetoi feladatok ellátásával kapcsolatos intézkedés
megtételére.
Határido:

1999. december 31.

Felelos:

Dr. Sunyovszki Károly polgármester
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Lejelentett határozatok:
6/1999. (I. 19.) 4. pontja,
7/1999.(I. 19.)
8/1999.(I. 19.)
9/1999.(I. 19.)
10/1999. (II. 16.) 2. pontja
12/1999. (II. 16.)
14/1999. (II. 16.)
16/1999. (II. 16.)
17/1999. (II. 16.),
18-27/1999. (II. 16.) KT sz. határozatok
41/1999. (IV. 20.) 2., 4.
47/1999. (V. 21.) 4.
50/1999. (V. 21.)
53/1999. (V. 21.) 2.
54/1999. (V. 21.) 3.
57/1999. (V. 21.)
60/1999. (VI. 22.)
61/1999. (V. 22.)
62/1999. (VI. 22.)
63/1999. (VI. 22.)
64/1999. (VI. 22.)
65/1999. (VIII. 10.) 5.
68/1999. (VIII. 10.)
69/1999. (VIII. 10.)
70/1999. (VIII. 10.)
71/1999. (VIII. 10.)
72/1999. (IX. 21.) 2.,
78/1999. (IX. 21.)
80/1999. (IX. 21.),
81/1999. (IX. 21.)
82/1999. (IX. 21.)
84/1999. (X. 19.)
85/1999. (X. 19.)
86/1999. (X. 19.)
87/1999. (X. 19.)
89/1999. (XI. 23.)
93/1999. (XI. 23.)
94/1999. (XI. 23.)
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1/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 1999. január 27.

2/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
Határidő:

1-2 pont esetén 1999. február 13.

3/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
Határidő: az 1. pont esetében :
a 2. és 3. pont esetében :

1999. február 15.
az ajánlat benyújtását követő 30. nap

4/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
Határidő:

a vizsgálatok elvégzése: 1999. február 18.
a vélemények beszerzésére: 1999. március 5.
az előterjesztések megküldésére 1999. március 12.

5/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
Határidő:

1. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 1999. február 1.
2. pont esetében: a pályázati felhívás közzétételére: 1999. február 15.
3. pont esetében: a pályázatok elbírálására: 1999. április 30.

6/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
1.
2.
3.
4.
5.

Határidő: 1999. március 31.
Határidő: 1999. március 31.
Határidő: 1999. április 30.
Határidő: 1999. február 28.
Határidő: 1999. június 30.

7/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. január 27.

8/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. január 27.

9/1999. (I. 19.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. január 27.

10/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 1999. február 24.
2. pont esetében: 1999. március 16.

11/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

folyamatos
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12/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

a pályázat kiírására: a költségvetés elfogadását követően azonnal
elbírálására: a képviselő-testület márciusi ülése

13/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

folyamatos

14/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. február 28.

15/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1. 3. pont esetében: folyamatos
2.5, pont esetében:
1999. évi költségvetés elfogadása,
4. pont esetében: 1999. február 24.

16/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. február 24.

17/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő: 1999. február 24.
18/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. február 24.

19/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. február 24.

20/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. február 24.

21/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. február 24.

22/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. február 24.

23/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. február 24.

24/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. február 24.
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25/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. február 24.

26/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. február 24.

27/1999. (II. 16.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. február 24.

28/1999. (II. 23.) KT sz. határozat
Határidő:

folyamatos

29/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
Határidő:

1., 5. pont esetében a határozat kihirdetésére: 1999. március 31.
2. pont esetében : 1999. április 15.
3. pont esetében: 1999. április 30.

30/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
Határidő:

1-5. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 1999. március 31.
2. pont esetében:
egyeztetések elvégzésére: 1999. április 19.
3., 5. pont esetében: 1999. áprilisi, valamint májusi kt. ülés

31/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
Határidő:

az 1. pont esetében: 1999. március 31.
a 2. pont esetében: 1999. április 16.
a 3. pont esetében: 2000. január 30.

32/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
Határidő:

az 1. pont esetében: 1999. március 31.
a 2. pont esetében: 1999. április 16.
a 3. pont esetében: 2000. január 30.

33/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
Határidő: 1999. április 20.
34/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
Határidő:

1-3. a megyei bírósághoz történő bejelentésre 1999. március 31.

35/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
Határidő: 1999. március 31.
36/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. március 31.
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37/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. március 31.

38/1999. (III. 23.) KT sz. határozat
Határidő: 1999. március 31.
39/1999. (IV. 15.) KT sz. határozat
Határidő: a határozat kihirdetésére: 1999. április 23.
40/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a 2. pont esetében:

1999. április 28.
május 11., május 25.

41/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat
Határidő: 1, 3., 5., 6. pont esetében:
2. pont esetében:
4. pont esetében:
7. pont esetében:

1999. augusztus 31.
1999. augusztusi kt. ülés
1999. június 30.
folyamatos

42/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat
Határidő: a határozat kihirdetésére: 1999. április 28.
a megvalósítás végrehajtására: folyamatos
43/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat
Határidő:

folyamatos

44/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. április 30.

45/1999. (IV. 20.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. május 1., ill. folyamatos

46/1999. (V. 11.) KT sz. határozat
Határidő: a pályázat benyújtására: 1999. május 14.
47/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Határidő: 1. pont esetében: a határozat kihirdetésére: május 29.
2. pont esetében: azonnal
3. pont esetében: a Majk Kft. következő taggyűlése
4. pont esetében: 1999. június 21.
5. pont esetében: 1999. május 31.
48/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
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Határidő: a vita lefolytatására: 1999. július 30,
49/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Határidő: 1., 4., 5., 7., 8. pont esetében:
2., 3., 6. pont esetében:

a határozat kihirdetésére: 1999. június 3.
folyamatos

50/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Határidő: 1. pont esetében: 1999. június 2.
2. pont esetében: 1999. augusztus 10.
51/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Határidő: a határozat kihirdetésére: 1999. május 29.
52/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Határidő:

a 2. pontra vonatkozóan 1999. június 30.

54/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Határidő: 1., 2. pont esetében: 1999. június 1.
3. pont esetében: 1999. június 30,
55/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Határidő: a megyei bírósághoz történő bejelentésre: 1999. május 29.
56/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Határidő: a határozat kihirdetésére: 1999. május 29.
57/1999. (V. 21.) KT sz. határozat
Határidő: azonnal
58/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
Határidő:

1., 2. pont esetében: 1999. június 30.
3. pont esetében: 1999. szeptember 30.
4. pont esetében: az augusztusi kt. ülés

59/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
Határidő:

folyamatos

60/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
Határidő:

I-III. pont esetében: 1999. június 30.

61/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. június 30.
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62/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. június 30.

63/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. június 30.

64/1999. (VI. 22.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. június 30.

65/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
3. pont esetében:
4. pont esetében:
5. pont esetében:

1999. augusztus 18.
azonnal
1999. október 19.
1999. szeptember 21.

66/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 1999. augusztus 18.

67/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. október 19.

68/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. augusztus 31.

69/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
Határidő:

1. pont esetében:
2. pont esetében:
3. pont esetében:

a határozat kihirdetésére: 1999. augusztus 18.
1999. augusztus 15.
2000. júniusi testületi ülés

70/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
Határidő: 1999. augusztus 20.
71/1999. (VIII. 10.) KT sz. határozat
Határidő:

az 1. pont esetében: 1999. augusztus 25.
a 2. pont esetében: 1999. szeptember 30.

72/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
2. pont esetében:

73/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat

1999. szeptember 29.
1999. október 15.
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Határidő:

azonnal

74/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Határidő:

folyamatos

75/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a 2. pont esetében:
a 3. pontban a bontás pályáztatására:
a 3. pontban a a bontások végrehajtására:
a 4. pont esetében:

1999. szeptember 29.
2000. február 28.
1999. december 15.
2000. május 31.
2000. október 1.

76/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. szeptember 30.

77/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 1999. szeptember 21.

78/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére:
1. 2. pont esetében:
3. pont esetében:
4. pont esetében:

1999. szeptember 29.
1999. szeptember 24.
azonnal, a koncepció elkészítésére: november 15., a társadalmi vita
lebonyolítására, az előterjesztés elkészítésére: december 10.
szeptember 30.

79/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Határidő:

azonnal

80/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. szeptember 29

81/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. szeptember 30.

82/1999. (IX. 21.) KT sz. határozat
Határidő:

1999. szeptember 30.

83/1999. (X. 19.) KT sz. határozat
Határido:

a határozat kihirdetésére: 1999. október 27.
2. pont esetében: folyamatos
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3. pont esetében: 1999. október 31.
4. pont esetében: 1999. november 19.
84/1999. (X. 19) KT sz. határozat
Határido:

a határozat kihirdetésére: 1999. október 30.

85/1999. (X. 19.) KT sz. határozat
Határido:

1999. október 27.

86/1999. (X. 19.) KT sz. határozat
Határido:

1999. október 27.

87/1999. (X. 19.) KT sz. határozat
Határido:

1999. október 31.

88/1999. (X. 19.) KT sz. határozat
Határido:

1999. december 31.

89/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat
Határido:

a határozat kihirdetésére: 1999. december 1.
2. pont esetében: a pályázat kiírására: 1999. november 30.
3. pont esetében: a 2000. januári testületi ülés

90/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat
Határido:

azonnal

91/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat
Határido:

2000. március 31.

92/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat
Határido:

2000. január 31.

93/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat
Határido:

1999. december 1.

94/1999. (XI. 23.) KT sz. határozat
Határido:

a határozat kihirdetésére és a megállapodás aláírására: 1999. december 1.
a 3. pont esetében: az aláírást követoen: 15 napon belül

95/1999. (XII.7.) KT sz. határozat:
Határidő:

azonnal
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96/1999. (XII.7) KT sz. határozat:
Határidő:

azonnal

97/1999. (XII.7.) KT sz. határozat:
Határidő:

folyamatos

98/1999. (XII.7.) KT sz. határozat:
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 1999. december 15.
a megyei bírósághoz történő bejelentésre: 1999. december 31.

99/1999. (XII.7.) KT sz. határozat:
Határidő:

1999. december 15.

100/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
Határido:

1. pont esetében: 1999. december 29.
2. pont esetében: januári és márciusi testületi ülés
3. pont esetében: a szerzodés megkötésére: 1999. december 31.
4.5. pont esetében: 1999. december 31.

101/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
Határidő:

a változásoknak a cégbíróságon történő bejelentésére: 2000. január 20.

102/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
Határido:

a 2000. évi költségvetési rendelet elkészítése

103/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
Határido:

folyamatos

104/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
Határido:

1999. december 29.

105/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
Határido:

a februári testületi ülés

106/1999. (XII. 21.) KT sz. határozat
Határido:

Január 27.
1/1999. (I. 19.)
7/1999. (I. 19.)
8/1999. (I. 19.)

1999. december 31.
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9/1999. (I. 19.)
Február 1.
5/1999. (I. 19.)
Február 13.
2/1999. (I. 19.)
Február 15.
3/1999. (I. 19.)
5/1999. (I. 19.)
Február 18.
4/1999. (I. 19.)
Február 24.
10/1999. (II. 16.)
15/1999. (II. 16.)
16/1999. (II. 16.)
17/1999. (II. 16.)
18/1999. (II. 16.)
19/1999. (II. 16.)
20/1999. (II. 16.)
21/1999. (II. 16.)
22/1999. (II. 16.)
23/1999. (II. 16.)
24/1999. (II. 16.)
25/1999. (II. 16.)
26/1999. (II. 16.)
27/1999. (II. 16.)
Február 28.
4/1999. (I. 19.)
14/1999. (II. 16.)
Március 5.
4/1999. (I. 19.)
Március 12.
4/1999. (I. 19.)
Március 16.
10/1999. (II. 16.)
Március 31.
6/1999. (I. 19.)
28/1999. (II. 23.)
30/1999. (III. 23.)
31/1999. (III. 23.)
32/1999. (III. 23.)
34/1999. (III. 23.)
35/1999. (III. 23.)
36/1999. (III. 23.)
37/1999. (III. 23.)
38/1999. (III. 23.)
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Márciusi testületi ülés
12/1999. (II. 16.)
Április 9.
30/1999. (III. 23.)
Április 15.
29/1999. (III. 23.)
Április 16.
31/1999. (III. 23.)
32/1999. (III. 23.)
Április 20.
33/1999. (III. 23.)
Április 23.
39/1999. (III. 23.)
Április 28.
40/1999. (IV. 20.)
42/1999. (IV. 20.)
Április 30.
5/1999. (I. 19.)
6/1999. (I. 19.)
29/1999. (III. 23.)
44/1999. (IV. 20.)
Május 1.
45/1999. (IV. 20.)
Május 11.
40/1999. (IV. 20.)
Május 14.
46/1999. (V. 11.)
Május 25.
40/1999. (IV. 20.)
Május 29.
47/1999. (V. 21.)
51/1999. (V. 21.)
52/1999. (V. 21.)
55/1999. (V. 21.)
56/1999. (V. 21.)
Május 31.
47/1999. (V. 21.)
Június 1.
54/1999. (V. 21.)
Június 2.
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50/1999. (V. 21.)
Június 3.
49/1999. (V. 21.)
Június 21.
47/1999. (V. 21.)
Június 30.
6/1999. (I. 19.)
41/1999. (IV. 20.)
53/1999. (V. 21.)
54/1999. (V. 21.)
58/1999. (VI. 22.)
60/1999. (VI. 22.)
61/1999. (VI. 22.)
62/1999. (VI. 22.)
63/1999. (VI. 22.)
64/1999. (VI. 22.)
Július 30.
48/1999. (V. 21.)
Augusztus 10.
50/1999. (V. 21.)
Augusztus 15.
69/1999. (VIII. 10.)
Augusztus 18.
65/1999. (VIII. 10.)
66/1999. (VIII. 10.)
69/1999. (VIII. 10.)
Augusztus 20.
70/1999. (VIII. 10.)
Augusztus 25.
71/1999. (VIII. 10.)
Augusztus 31.
41/1999. (IV. 20.)
68/1999. (VIII. 10.)
Szeptember 21.
65/1999. (VIII. 10.)
77/1999. (IX. 21.)

Szeptember 24.
78/1999. (IX. 21.)
Szeptember 29.
72/1999. (IX. 21.)
75/1999. (IX. 21.)
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78/1999. (IX. 21.)
80/1999. (IX. 21.)
Szeptember 30.
58/1999. (VI. 22.)
71/1999. (VIII. 10.)
76/1999. (IX. 21.)
81/1999. (IX. 21.)
82/1999. (IX. 21.)
Október 15.
72/1999. (IX. 21.)
Október 19.
65/1999. (VIII. 10.)
67/1999. (VIII. 10.)
Október 27.
83/1999. (X. 19.)
85/1999. (X. 19.)
86/1999. (X. 19.)
Október 30.
84/1999. (X. 19.)
Október 31.
83/1999. (X. 31.)
87/1999. (X. 19.)
November 15.
78/1999. (IX. 21.)
November 19.
83/1999. (X. 19.)
November 30.
89/1999. (XI. 23.)
December 1.
89/1999. (XI. 23.)
93/1999. (XI. 23.)
94/1999. (XI. 23.)
December 10.
78/1999. (IX. 21.)

December 15.
75/1999. (IX. 21.)
95/1999. (XI. 23.)
98/1999. (XII. 7.)
99/1999. (XII. 15.)
December 29.
100/1999. (XII. 21.)
104/1999. (XII. 21.)
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December 31.
88/1999. (X. 19.)
98/1999. (XII. 7.)
100/1999. (XII. 21.)
105/1999. (XII. 21.)
Folyamatos
11/1999. (II. 16.)
13/1999. (II. 16.)
15/1999. (II. 16.)
28/1999. (II. 23.)
41/1999. (IV. 20.)
42/1999. (IV. 20.)
43/1999. (IV. 20.)
45/1999. (IV. 20.)
49/1999. (V. 21.)
59/1999. (VI. 22.)
74/1999. (IX. 21.)
83/1999. (X. 19.)
97/1999. (XII. 7.)
103/1999. (XII. 21.)
Azonnal
12/1999. (II. 16.)
47/1999. (V. 21.)
57/1999. (V. 21.)
65/1999. (VIII. 10.)
73/1999. (IX. 21.)
79/1999. (IX. 21.)
90/1999. (XI. 23.)
96/1999. (XII. 7.)
A költségvetés elfogadása
15/1999. (II. 16.)
Áprilisi kt. ülés
30/1999. (III. 23.)
Májusi kt. ülés
30/1999. (III. 23.)
Augusztusi kt. ülés
41/1999. (IV. 20.)
58/1999. (VI. 22.)
2000. januári testületi ülés
89/1999. (XI. 23.)
100/1999. (XII. 21.)
2000. január 20.
101/1999. (XII. 21.)
2000. január 30.
31/1999. (III. 23.)
32/1999. (III. 23.)
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2000. január 31.
92/1999. (XI. 23.)
2000. február 28.
75/1999. (IX. 21.)
2000. évi költségvetés
102/1999. (XII. 21. )
2000. februári testületi ülés
105/1999. (XII. 21.)
2000. március 31.
91/1999. (XI. 23.)
95/1999. (XII. 7.)
2000. márciusi testületi ülés
100/1999. (XII. 21.)
2000. június testületi ülés
69/1999. (VIII. 10.)
2000. május 31.
75/1999. (IX. 21.)
2000. október 1.
75/1999. (IX. 21.)

