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1/2001. (I. 23.) KT sz. határozat

tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, a
polgármester illetményéről, rövid lejáratú
hitel felvételéről, a 7/2000. (II. 22.) Kt. sz.
határozat hatályon kívül helyezéséről,
Vállalkozói Centrum kialakításáról, az
Állami
Számvevőszék
jelentésének
megtárgyalásáról, a “Bursa Hungarica”
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
Pályázat elbírálásáról

2/2001. (I. 23.) KT sz. határozat

tájékoztató a városi közterületek állapotáról

3/2001. (I. 23.) KT sz. határozat

építési törmeléklerakó hely létesítéséről

4/2001. (I. 23.) KT sz. határozat

Oroszlány Város Önkormányzatának 2001.
évi ünnepi programtervéről

5/2001. (I. 23.) KT sz. határozat

a sporttelep fejlesztéséről

6/2001. (I. 23.) KT sz. határozat

az uszoda felújításáról

7/2001. (I. 23.) KT sz. határozat

külső bizottsági tag megválasztásáról

8/2001. (II. 13.) KT sz. határozat

tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, a
képviselő-testület
hozzájárulásáról
a
Távhőszolgáltató Kft. valamint a Vértesi
Erőmű Rt. között kötött szerződésekhez, a
képviselő-testület
hozzájárulásáról
Oroszlány 300 éves évfordulója alkalmából
állítandó emlékkút felállításához

9/2001. (II. 13.) KT sz. határozat

a
médiák
tájékoztatóról

10/2001. (II. 13.) KT sz. határozat

az Állami Számvevőszék Oroszlány Város
Önkormányzata
pénzügyi-gazdasági
tevékenységének ellenőrzéséről

11/2001. (II. 13.) KT sz. határozat

a 2000. évre kiírt társadalmi- és sportcélú
pályázatókról szóló tájékoztatóról

12/2001. (II. 13.) KT sz. határozat

a
város
megvalósulásáról

13/2001. (II. 13.) KT sz. határozat

Saját Lakásért Oroszlányon Alapítvány
alapító okiratának módosításáról

tevékenységéről

szóló

sportkoncepciójának
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14/2001. (III. 27.) KT sz. határozat

tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, a
képviselő-testület egyetértéséről a hivatal
2000. I. félévi informatikai felújítási és
fejlesztési tervére vonatkozóan, pályázat
benyújtásáról a KEM Közoktatásáért
Fejlesztési Közalapítványhoz, céltámogatás
benyújtásáról gép- műszer beszerzéséhez, az
Által-ér
Vízgyűjtő
Helyreállítási
és
Fejlesztési történő csatlakozásról

15/2001. (III. 27.) KT sz. határozat

a városi útberuházás értékeléséről

16/2001. (III. 27.) KT sz. határozat

utca elnevezéséről

17/2001. (III. 27.) KT sz. határozat

az MKK igazgatójának beszámolójáról

18/2001. (III. 27.) KT sz. határozat

az Önkormányzati Szociális Szolgálat és a
Bölcsődei
Szolgálat
tájékoztatója
tevékenységéről

19/2001. (III. 27.) KT sz. határozat

“Jó tanuló – jó sportoló” cím odaítéléséről

20/2001. (III. 27.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott
határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálásáról

21/2001. (III. 27.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott
határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálásáról

22/2001. (III. 27.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott
határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálásáról

23/2001. (III. 27.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott
határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálásáról

24/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, a
66/1999. (VIII. 10.) Kt sz. határozat
módosításáról, az okmányiroda irodavezetői
álláshelyének
meghirdetéséről,
az
önkormányzati
kincstári
rendszer
továbbfejlesztéséről, az Önkormányzati
Szociális Szolgálat és a Bölcsődei Szolgálat
pályázatáról, a Vértessomló, Várgesztes
községek
gyermekjóléti
társulási
megállapodásának
felmondásáról,
az
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25/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító
okiratának módosításáról
a Topolya emlékkút megvalósításáról

26/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

a Bakfark Bálint Művészeti Iskola elmúlt
évben végzett tevékenységéről

27/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

Oroszlány Város Középfokú Kollégiumának
jelenlegi helyzetéről, jövőbeni működéséről
a közoktatási intézményekben a 2001. évben
megvalósítandó
eszközfejlesztés
ütemezéséről

28/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

29/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

a társadalmi célú pályázatok önkormányzati
támogatásáról

30/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

sportcélok
megvalósítását
pályázatok elbírálásáról

szolgáló

31/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

a Fő tér és környezete
tervpályázat kiírásáról

felújítására

32/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

az 1650. hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó
szociális intézmény szakmai programjának
elfogadásáról

33/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

Oroszlány
Város
Önkormányzatának
fejlesztési programjáról, a Szakorvosi
Rendelőintézet
bővítéséről, valamint a
Gyógyház
ápolási
intézetté
történő
átalakítására címzett támogatás igénybe
vételéről

34/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

a Művelődési Központ és
igazgatójának kinevezéséről

35/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

a 2001. évi szociális bérlakás-igénylők
névjegyzékéről

36/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott
határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálásáról

37/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott
határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálásáról

Könyvtár

4
38/2001. (V. 29.) KT sz. határozat

tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, az
Önkormányzati Szociális Szolgálat helyettes szülői szolgáltatásra vonatkozó szakmai programjának elfogadásáról, a
KEM Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala
által a város gyermekjóléti szolgáltatása
területén végzett szakmai ellenőrzésről,
Veilandics Béla települési képviselő Közép-Pannon
Regionális
Fejlesztési
Részvénytársaság - felügyelő bizottsági
tagságának jóváhagyásáról, a II. Rákóczi
Ferenc Klubkönyvtár felújítására vonatkozó
pályázatról, az Ifjúsági és Sportminisztérium
által kiírt – helyi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum felállítására - pályázat támogatásáról

39/2001. (V. 29.) KT sz. határozat

a Velencei-tó Vértes Kiemelt Üdülőkörzet
területfejlesztési
koncepciójának
elfogadásáról

40/2001. (V. 29.) KT sz. határozat

az
Oroszlány
Város
Térségés
Gazdaságfejlesztő Kht. 2000. évi üzleti
évéről, és a 2001. évi üzleti tervéről, a
Távhőszolgáltató Kft. 2000. évi gazdasági
tevékenységéről,
az
OTO
Rt.
tevékenységéről

41/2001. (V. 29.) KT sz. határozat

a Majki Műemlékegyüttesért Alapítvány, és
az
Oroszlány
Környezetvédelméért
Közalapítvány 2000. évi működéséről

42/2001. (V. 29.) KT sz. határozat

a Bakfark Bálint Művészeti Iskola
pedagógiai programjának jóváhagyásáról, az
Arany János Általános Iskola, a Benedek
Elek Általános Iskola és Előkészítő
Speciális Szakiskola, a József Attila
Általános Iskola és a Ságvári Endre
Általános Iskola pedagógiai programjának
jóváhagyásáról

43/2001. (V. 29.) KT sz. határozat

felhívás kibocsátásról a városi kitüntetésekre
vonatkozóan

44/2001. (V. 29.) KT sz. határozat

az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft.
részvénytársasággá történő átalakításáról

45/2001. (V. 29.) KT sz. határozat

Szabolcs András vezetői megbíztatásának,
illetve közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetéséről

46/2001. (V. 29.) KT sz. határozat

könyvvizsgáló megbízatásáról
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48/2001. (V. 29.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott
határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálásáról

49/2001. (V. 29.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott
határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálásáról

50/2001. (V. 29.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott
határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálásáról

51/2001. (VI. 26.) KT sz. határozat

tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, a
“sportdicsőség-tábla”
elhelyezésére,
oroszlányi
belterületi
ingatlanok
értékesítéséről, a Bőripari Kft-vel megkötött
bérleti szerződések meghosszabbításáról, a
10/2001. (II. 13.) Kt. sz. határozat
határidejének
módosításáról,
szociális
válságkezelő programra vonatkozó pályázat
benyújtásáról,
értékelési
és
minőségbiztosítási programokra biztosított
támogatás igényléséről, az Alkotmány úti
játszótér teljes felújítására vonatkozó
pályázat benyújtásáról,

52/2001. (VI. 26.) KT sz. határozat

Oroszlány város testvérvárosi kapcsolatairól

53/2001. (VI. 26.) KT sz. határozat

a
“HEURÉKA”
Egészségügyi
Közalapítvány”, a “Benedek Elek Általános
Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola
Gyermekeikért” Alapítvány és az Oroszlány
Távfűtéséért Alapítvány” tájékoztatójáról

542001. (VI. 26.) KT sz. határozat

az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és a
Lengyel József Gimnázium pedagógiai
programjáról

55/2001. (VI. 26.) KT sz. határozat

az Oroszlányi Önkormányzati Önkéntes
Tűzoltóság létrehozásáról

56/2001. (VI. 26.) KT sz. határozat

az önkormányzati bérlakások lakáskezelői
feladatainak ellátásáról

57/2001. (VI. 26.) KT sz. határozat

a Középfokú Kollégium és az Bakfark
Bálint Művészeti Iskola igazgatóinak
megbízásáról

58/2001. (VII. 10.) KT sz. határozat

pályázatok benyújtásáról
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59/2001. (VIII. 7.) KT sz. határozat

tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról,
a 724-es helyrajzi számú, sporttelep
elnevezésű ingatlannak jelzáloggal történő
megterheléséről, a folyószámla hitelkeret
növeléséről, az Emlékkút és környezete
tárgyában benyújtott pályázatról, az Arany
János Általános Iskola fizika-kémia terem
felújítására szánt összeg megemeléséről, az
Idősek Otthona tereprendezési munkálatairól

60/2001. (VIII. 7.) KT sz. határozat

a
polgármesteri
hivatalban
a
vagyonnyilatkozat
tételére
kötelezett
köztisztviselői munkakörök megállapításáról

61/2001. (VIII. 7.) KT sz. határozat

a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács
által
kezelt
decentralizált
területfejlesztési
pénzügyi
források
elnyeréséről

62/2001. (VIII. 7.) KT sz. határozat

az Oroszlányi Távhőszolgáltató
ügyvezető
igazgatójának
könyvvizsgálójának megválasztásáról

63/2001. (VIII. 7.) KT sz. határozat

a városi kitüntetési javaslatok elbírálásáról

64/2001. (IX. 25.) KT sz. határozat

tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, a
Bölcsődei Szolgálat Alapító okiratának
módosításáról, az Oroszlányi belterületi, 600
hrsz-ú
ingatlan
területéből
történő
értékesítésről, a települési közszolgáltatás
fejlesztésére biztosított támogatási keretre
pályázat
benyújtásáról
gyűjtőszigetek
kialakítására, a József Attila Általános
Iskola alapító okiratának módosításáról, a
képviselő-testület
jóváhagyásáról
Dr.
Sunyovszki Károly polgármester Északdunántúli
Vízmű
Részvénytársaság
igazgatótagsági tisztségének betöltésére
vonatkozóan,
kötvénykibocsátással
kapcsolatos jelzálogjog módosításáról, a
Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő
Speciális Szakiskola pályázatáról, a KözépDunántúli
Régióhoz
benyújtandó
pályázatokról

65/2001. (IX. 25.) KT sz. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata 2001. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Kft.
és
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66/2001. (IX. 25.) KT sz. határozat

a
Vállalkozói
kialakításáról

Információs

Centrum

67/2001. (IX. 25.) KT sz. határozat

az Önkormányzati Szociális
szakmai programjáról

Szolgálat

68/2001. (IX. 25.) KT sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott
határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálásáról

69/2001. (IX. 25.) KT sz. határozat

a Távhőszolgáltató Kft. volt ügyvezető
igazgatójának jutalmazásáról

70/2001. (IX. 25.) KT sz. határozat

a “Majk Műemlékegyüttesért Alapítvány”
Felügyelő Bizottsági tagságáról

71/2001. (X. 30.) kt. sz. határozat

tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, “A
Majki Műemlékegyüttesért Alapítvány”
Alapító Okiratának módosításáról, “a
köztisztviselők és közoktatásban dolgozó
pedagógusok számára otthoni számítógép
használat, Internet hozzáférés támogatása és
távoktatási csomag biztosítása” című
pályázatról, OPEL VECTRA COMFORT
SEDAN típusú személygépkocsi árajánlat
szerinti beszerzéséről, a Művelődési
Központ és Könyvtár földszinti öltözőinek
felújítási feladat átcsoportosításáról

72/2001. (X. 30.) kt. sz. határozat

a köztisztviselők díjazásáról és egyéb
juttatásairól szóló rendelet mellékleteinek
elfogadásáról

73/2001. (X. 30.) kt. sz. határozat

a
közoktatási
intézmények
eszközfejlesztéséről (határidő módosítás)

74/2001. (X. 30.) kt. sz. határozat

“Sportdicsőség-tábla” felállításáról

75/2001. (X. 30.) kt. sz. határozat

a sportvagyon hasznosításáról

76/2001. (X. 30.) kt. sz. határozat

az Oroszlányi Rendőrkapitányság és az
Oroszlány Város Polgárőr Egyesületének
munkájáról

77/2001. (X. 30.) kt. sz. határozat

a
“Környezetvédelmi
Közalapítvány”
kuratóriumi tagjainak megválasztásáról

78/2001. (X. 30.) kt. sz. határozat

ingatlan értékesítésének elrendeléséről

79/2001. (XI. 26.) kt. sz. határozat

tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt
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határidejű határozatok végrehajtásáról,
iskolatej programhoz történő csatlakozásról,
az oroszlányi, belterületi 623/16-48. hrsz-ú
ingatlan értékesítéséről, útszakasz 2002. évi
megépítéséhez pályázat benyújtásáról, az
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola által
pályázat benyújtásáról, a Szakorvosi
Rendelőintézet, valamint a Gyógyház
átalakításáról
80/2001. (XI. 26.) kt. sz. határozat

a 2001. évi költségvetés I-III. negyedévi
teljesítéséről

81/2001. (XI. 26.) kt. sz. határozat

a 2002. évi költségvetési
meghatározásáról

82/2001. (XI. 26.) kt. sz. határozat

a 2002. évi beruházási programról

83/2001. (XI. 26.) kt. sz. határozat

távhő-beruházáshoz
felvételéről

84/2001. (XI. 26.) kt. sz. határozat

közterület-használati díj mértékéről

85/2001. (XI. 26.) kt. sz. határozat

Az
Oroszlány
Közalapítvány
elfogadásáról

86/2001. (XI. 26.) kt. sz. határozat

A gyermekjóléti és
feladatok ellátásáról

87/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat

a két ülés között történt fontosabb
események,
és
lejárt
határidejű
határozatokról
szóló
tájékoztatóról,
Várgesztes és Vértessomló kisebbségi
települési önkormányzatok csatlakozási
szándékáról a Komárom-Esztergom Megyei
Közgyűlés, valamint Oroszlány Város
képviselő-testülete
által
létrehozott
intézményirányító és fenntartó társuláshoz,
közoktatási
intézmények
szakmai
ellenőrzéséhez szakértő igénybevételére kiírt
pályázat benyújtásáról, a beruházási
koncepció módosításáról

88/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat

a közoktatási intézményekben a kötelező
eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak
végrehajtásáról szóló helyi önkormányzati
ütemterv kiegészítése, módosítása

89/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat

az Oroszlányi
Önkéntes
Alapszabályának elfogadásáról

irányelvek

kapcsolódó

hitel

Környezetvédelméért
alapító
okiratának

gyermekvédelmi

Tűzoltóság
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90/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat

a
Képviselő-testület
munkatervéről

2002.

évi

91/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat

a Távhőszolgáltató Kft. átalakulásáról

92/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat

a polgármester jutalmazásáról

93/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott
határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálásáról

10
1/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, és a jelentést a
lejárt határidejű 89/2000. (XII. 19.), 91/2000. (XII. 19.) KT sz. határozat 2. pont, a 92/2000. (XII.
19.) KT sz. határozat 2. pontjának végrehajtásáról.
2. Dr. Sunyovszki Károly polgármester részére 2001. január 1. napjától kezdődően illetménye
egészének változatlanul hagyása mellett a költségvetésben meghatározott mértékű
 240.000,- Ft/hó jutalmat a végzett munkájának értékelése alapján állapít meg.
 Felhatalmazza a közigazgatási bizottság elnökét, hogy a polgármesterrel a saját gépjármű
hivatalos célú használatára vonatkozó külön megállapodást kösse meg, a kamatmentes
illetményelőleg felvételét engedélyezze. Felhatalmazza a közigazgatási bizottságot, hogy a
jutalom negyed évente történő kifizetéséhez a képviselő-testület tevékenységének
munkaterv szerinti végrehajtásának értékelése alapján járuljon hozzá.
 Dr. Sunyovszki Károly polgármester kérésére költségtérítésének összegét, alapul véve fél
év igazolt és szükséges költségeit, átalányként évi 720.000,- Ft-ban
 13. havi juttatásként 659.000,- Ft-ot állapít meg.
 A 7/2000. (II. 22.) Kt. sz. határozatát 2001. január 1. napjával hatályon kívül helyezi.
3. Egyetért 40.000 E Ft rövid lejáratú hitel felvételével. Felhatalmazza a polgármestert a
hitelszerződés megkötésére.
4. Egyetért a Vállalkozói Információs Centrum kialakításával az Oroszlány Város Térség- és
Gazdaságfejlesztő Kht. székhelyén (Oroszlány, Táncsics M. u. 66.) Hozzájárul a pályázaton
elnyert 3.575 E Ft összeg önrészének (1.925 E Ft) biztosításához.
5. Utasítja a Pénzügyi Bizottságot, valamint a Közigazgatási Bizottságot, hogy az Állami
Számvevőszék jelentésében foglaltakat tárgyalja meg.
6. Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2001. február 13-ai ülésén a jelentés
összegzését és a javaslat alapján megtett intézkedéseket mutassa be a Képviselő-testületnek.
7. A “Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok
közül 42 pályázót támogat, és annak költségeit a 2001. évi költségvetésében a szociális kiadások
között tervezi.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. január 30.
3. pont esetében: azonnal
4., 7. pont esetében: a 2001. évi költségvetés elfogadása
5. pont esetében: január 24-ét követő pénzügyi és közigazgatási bizottsági ülések
6. pont esetében: 2001. február 13.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
3., 4., 6., 7. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
5. pont esetében:
Lazók Zoltán, a pénzügyi bizottság elnöke
Takács Károly, a közigazgatási bizottság elnöke

2/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a városi közterületek állapotáról szóló
tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. január 30.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
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3/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
A Képviselő-testület:
1. Kijelöli a 0204/19 hrsz-ú területen az építési törmeléklerakó helyét.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítő munkákat kezdje meg.
Határidő:
Felelős:

2001. január 31.
- a munka előkészítéséért: Dr. Sunyovszki Károly polgármester

4/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2001. évi programtervét
elfogadja, és utasítja Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy biztosítsa a szükséges mértékben az
események költségvetési támogatását.
Határidő:
Felelős:

2001. január 31.
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

5/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
A Képviselő-testület:
1. Elfogadja az oroszlányi sporttelep létesítményeinek fejlesztésére vonatkozó programot.
2. Felkéri dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a feladatterv költségvetési vonzatát bemutatva,
annak végrehajtását kezdje meg.
Határidő:
Felelős:

2001. február 1.
Dr Sunyovszki Károly polgármester

6/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
A Képviselő-testület:
1. Felhatalmazza a polgármestert szerződés előkészítésére a városi uszodában ellátandó feladatokra
az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft-vel, és a következő ülésen a Képviselő-testület elé
terjesztésre.
2. Felhatalmazza a polgármestert - a mellékletként becsatolt – szerződés megkötésére az Oroszlány
Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht-vel a sport-uszoda üzemeltetésére, az úszásoktatás tárgyi
és személyi feltételeinek biztosítására, a városi uszoda bezárásának és rekonstrukciójának
időszakára és a következő ülésen a Képviselő-testület elé terjesztésre.
3. Felhatalmazza a jegyzőt a sport-uszoda – melléklet szerinti - és a városi uszoda tervezési és
beruházási költségeinek, valamint e létesítményekben jelentkező feladatok ellátása költségeinek
és az úszásoktatáshoz kapcsolódó szállítási költségek megjelenítésére a 2001. évi költségvetési
javaslatban.
Határidő:
1 1-2. pont esetében: a februári képviselő-testületi ülés
3. pont esetében: a költségvetés elfogadása
Felelős:
1., 2. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
3. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet jegyző
7/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
2001. február 1-jei határidővel Székely Antalt a művelődési, oktatási és sport bizottság külső tagjává,
Szegedi Tibort a közigazgatási bizottság külső tagjává megválasztotta.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. január 31.
Felelős:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
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8/2001. (II. 13.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, és a jelentést a
lejárt határidejű végrehajtásáról. 1/2001. (I. 23.), 6/2001. (I. 23.) és a 7/2001. (I. 23.) Kt. sz.
határozatok végrehajtásáról.
2. Hozzájárulását adja, hogy a Távhőszolgáltató Kft. a Vértesi Erőmű Részvénytársaságtól a
Mátyás király utca 1-3-5. sz. volt lakóépület, jelenleg szállóépület felújítási kötelezettségét
átvállalja. Elfogadja, hogy a Távhőszolgáltató Kft. az épület felújítása helyett a városi
sporttelepen lévő uszoda és járulékos helyiségek felújítását végezze el 13. 682.405.- Ft értékben.
3. Jóváhagyja a Vértesi Erőmű Részvénytársaság és az önkormányzat között, a majki XX. akna
területén található ingatlanokra kötött adásvételi szerződést.
4. Hozzájárul az Oroszlány 300. éves évfordulója alkalmából állítandó emlékkút felállításához az
Alkotmány utca 38-42. sz. előtti közterületen. Az emlékkút formai megjelenésével egyetért.
A megvalósításhoz szükséges önkormányzati támogatás mértékéről a város költségvetési
rendeletében szülessen döntés.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. február 21.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
2-4. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester

9/2001. (II. 13.) KT sz. határozat
A képviselő-testület elfogadja a városban működő médiák tevékenységéről szóló tájékoztatót, és
köszönetét fejezi ki a lakosság tájékoztatásáért, a város-imázs alakításáért folytatott
médiatevékenységért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. február 21.
dr. Judi Erzsébet

10/2001. (II. 13.) KT sz. határozat
A képviselő-testület:
Az Állami Számvevőszék Oroszlány Város Önkormányzata pénzügyi-gazdasági tevékenységének
ellenőrzéséről készült jelentését az összefoglaló javaslatokkal egyetemben tudomásul veszi. A
jelentésben foglaltak végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket az alábbiak szerint határozza
meg.
1. Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1.
számú melléklete szerint hagyja jóvá.
2. Oroszlány Város Óvodái intézménye kivételével valamennyi közoktatási intézmény vezetőjét
utasítja arra, hogy készítsék el intézményük ügyrendjét.
3. A felügyeleti ellenőrzések végrehajtására irányuló ütemtervet az előterjesztés 2. számú melléklete
szerint fogadja el.
4. Vagyonrendeletét a szükséges módosítások érdekében felülvizsgálja, annak mellékleteként
elkészíti az egyes vagyontárgyak konkrét besorolását. Gondoskodik a vagyon értékének számviteli
nyilvántartásba vételéről.
5. A jelentésben foglaltak végrehajtása érdekében szükséges egyéb folyamatosan végzendő
intézkedéseket az előterjesztés 3. melléklet szerint fogadja el.
Határidő
a határozat kihirdetésére: 2001. február 21.
a 2. pont estében:
2001. március 10.
a 4. pont esetében:
2003. január 1.1
1

a határidõt az 51/2001. kt. sz. határozat 5. pontja módosította
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Felelős
a határozat kihirdetésére:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 2. pontban foglaltak végrehajtására:
a közoktatási intézmények vezetői
a 4. és 5. pontban foglaltak végrehajtására: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
11/2001. (II. 13.) KT sz. határozat
A Képviselő-testület
1. Az 2000. évre kiírt társadalmi és sportcélú pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.
2. Utasítja Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a 2001. évi költségvetés elfogadását követően
azonnal írjon ki pályázatot a társadalmi és sportcélú pályázatokat szolgáló önkormányzati
támogatás elnyerésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. február 21.
a pályázat kiírására: 2001. február 28.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a pályázat kiírására: Dr. Sunyovszki Károly polgármester

12/2001. (II. 13.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a művelődési, oktatási és sport
Bizottság tájékoztatóját a város sportkoncepciójának megvalósulásáról, az ifjúsági, és a szabadidős
sportolási lehetőségekről, valamint az iskolai sport helyzetéről.
Határidő: a határozat kihirdetésére 2001. február 21.
Felelős:
a határozat kihirdetésére dr. Judi Erzsébet jegyző
13/2001. (II. 13.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. A tájékoztatást elfogadja, és a Saját Lakásért Oroszlányon Alapítvány alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Az alapító okirat 9./Az alapítványból adható támogatás formái és maximális mértéke harmadik, a
támogatás maximális összegére vonatkozó bekezdése helyébe a következő szövegrész lép:
“A támogatás maximális összege:
 az első saját lakást szerzők esetében: a vételár 50 %-a, de legfeljebb 800 E Ft,
 minőségi csere esetén az értékkülönbözet 30 %-a, de legfeljebb 300 E Ft,
 vissza nem térítendő támogatás esetén legfeljebb 400 E Ft”
2. A kedvezményes kamatozású kölcsön mértékét 2001. évben 5,5 %-ban határozza meg.
3. A támogatás odaítélésének szociális szempontjai közül - a többi szempont változatlanul hagyása
mellett- a rászorultság alapjául szolgáló jövedelmet a következők szerint határozza meg:
A támogatásban azon igénylő részesíthető, akinek, valamint a vele együtt élő és a megszerezni
kívánt lakásba költöző családtagjainak figyelembevételével az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a minimálbér kétszeresét.
Határidő
a határozat kihirdetésére:
2001. február 21.
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására: 2001. február 28.
a megyei bírósághoz történő bejelentésre:
2001. február 28.
Felelős
a határozat kihirdetésére:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására: a kuratórium
A 47/2001. (V. 29.) kt. Sz. Határozat 3. pontját a 12/2003. (II. 25.) Kt. Sz. Határozat módosította.
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a megyei Bírósághoz történő bejelentésre:
14/2001. (III. 27.) KT sz. határozat

Dr. Sunyovszki Károly polgármester

A képviselő-testület:
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, és a jelentést a
lejárt határidejű 1/2001. (I. 23.), 10/2001. (II. 13.), 13/2001. (II. 13.) Kt. sz. határozatok
végrehajtásáról.
2. Egyetért a polgármester pénzügyi rendelkezését a hivatal 2001. I. félévi informatikai felújítási és
fejlesztési tervére vonatkozóan 4.902.000,- Ft nagyságrendben a felújítási céltartalék, valamint a
költségvetési befizetési kötelezettség – állami normatíva visszatérítés - teljesítését 6.189.600,- Ft
összeggel az általános tartalék terhére.
3. Egyetért pályázat benyújtásával a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz
a József Attila Általános Iskola tornatermének felújítására, melynek költségére 50 %-os arányú
saját forrásként a város költségvetésében 4.453,5 E Ft-ot biztosít az intézményi felújítási
céltartalék terhére.
4. Az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola által a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért
Közalapítvány 2001. évi pályázati felhívására benyújtott – szakképzés céljait szolgáló –
eszközfejlesztési pályázatát támogatja. A fejlesztés megvalósításához szükséges 1.2 E Ft-os – 50
% -os önrészt a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
5. Egyetért pályázat benyújtásával a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz
a Ságvári Endre Általános Iskola sportlétesítményeinek felújítására, melynek költségére 50 %-os
arányú saját forrásként az iskola költségvetésében 1.175.850 Ft-ot biztosít a városi felújítási keret
terhére.
6. Egyetért céltámogatási pályázat benyújtásával egészségügyi gép-műszer beszerzéshez 31.250
eFt-os költséggel, melyhez saját erőként költségvetésében 18.900 eFt-ot (60 %) biztosít az
egészségügyi ágazat céltartalékának terhére. A saját erő kiegészítésére igényli az önkormányzat a
Komárom-Esztergom Megyei területfejlesztési Tanács támogatását: a költség 40 %-ának
megfelelő 12.500 E Ft-ot.

A beruházáshoz vállalt saját bevételeit helyi adóbevételekből biztosítja.

Igazolja, hogy a céltámogatással megvalósuló beruházás az 5/1997.(IV.2.) ÖK sz.
rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.

Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző 10 évben az igénybejelentésben
megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el.
7. Utasítja a polgármestert, hogy a 2-6. pontban jelölt kötelezettségek 2001. évi költségvetési
rendeletében kerüljenek átvezetésre.
8. Az önkormányzat vagyonrendeletének módosítását áprilisi ülésén tárgyalja.
9. Csatlakozik az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetséghez.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
2-5. pont esetében: a pályázat benyújtására: 2001. március 30.
6. pont esetében: azonnal
7-8. pont esetében: áprilisi testületi ülés
9.pont esetében: 2001. április 15.
Felelős:
a határozat kihirdetésére: dr. Judi Erzsébet jegyző
2-9. pont esetében dr. Sunyovszki Károly polgármester
15/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Elfogadja a városi útberuházás értékeléséről szóló beszámolót.
2. Dicséretben részesíti Zentai József urat, a polgármesteri hivatal városfenntartási osztályának
munkatársát, az útberuházás megvalósításában kifejtett tevékenységéért.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
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Felelős:
dr. Judi Erzsébet jegyző
16/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oroszlány vasúti átjárótól a Szent
Borbála utcáig tartó útnak a Bokodi út elnevezést adja.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
Felelős
dr. Judi Erzsébet jegyző
17/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatójának beszámolóját, összességében megállapítja, hogy az intézmény a beszámolási
időszakban eredményesen végezte a könyvtári és művelődési otthoni szolgáltatást. Az eredményes
munkáért a képviselő-testület kifejezi köszönetét és elismerését az intézmény vezetőjének és
munkatársainak.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
Felelős:
a határozat kihirdetésére:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
18/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális
Szolgálat és a Bölcsődei Szolgálat vezetőinek tájékoztatóját. Tevékenységükért kifejezi köszönetét és
elismerését az intézmények vezetőinek és munkatársainak.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
a határozat kihirdetésére: dr. Judi Erzsébet jegyző

19/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. "Jó tanuló, jó sportoló" címet adományoz:
Vattai Nikolettának, a József Attila Általános Iskola tanulójának.
2. Utasítja Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy 2001. április 24-ei Képviselő-testületi ülésre
készítse elő a kitüntetés átadását.
Határidő:
2001. április 24.
Felelős:
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
20/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 36/2001. (II. 12.) számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
a határozat kihirdetésére: dr. Judi Erzsébet jegyző

21/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 42/2001. (II. 12.) számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
a határozat kihirdetésére: dr. Judi Erzsébet jegyző
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22/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 45/2001. (II. 12.) számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
a határozat kihirdetésére: dr. Judi Erzsébet jegyző

23/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 43/2001. (II. 12.) számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
a határozat kihirdetésére: dr. Judi Erzsébet jegyző

24/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, és a jelentést a
lejárt határidejű 79/2000. (X. 24.) 8. pont, 83/2000. (XI. 28.) 1. pont, 2/2001. (I. 23.), 3/2001.
(I. 23.), 4/2001. (I. 23.), 5/2001. (I. 23.), 8/2001. (II. 13.), 9/2001. (II. 13.), 10/2001. (II. 13.) 4.
pont, 11/2001. (II. 13.), 12/2001. (II. 13.), 14/2001. (III. 27.), 15/2001. (III. 27.), 16/2001. (III.
27.), 17/2001. (III. 27.), 18/2001. (III. 27.), 19/2001. (III. 27.), 20/2001. (III. 27.), 21/2001. (III.
27.), 22/2001. (III. 27.), 23/2001. (III. 27.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról.
2.
Módosítja Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal
belső szervezeti tagozódásáról szóló 66/1999. (VIII. 10.) Kt. számú határozatának a szervezeti
egységekre vonatkozó felsorolása új ponttal egészül ki: “Okmányiroda”, egyúttal a lakossági
osztály 4. francia bekezdése törlésre kerül.
Utasítja a polgármesteri hivatal jegyzőjét, hogy az Okmányiroda irodavezetői álláshelyét
pályáztassa meg, és gondoskodjon az álláshely 2001. július 1-jei határidővel történő
betöltéséről.
3.
Támogatja az önkormányzati kincstári rendszer 2001. július 1-jétől történő fejlesztését. Utasítja
a polgármestert, hogy tegye meg az önkormányzati kincstári rendszer fejlesztéséhez szükséges
intézkedéseket, az egyszeri támogatási igényt nyújtsa be.
4.
Támogatja az Önkormányzati Szociális Szolgálatnak a Szociális és Családügyi
Minisztériumhoz benyújtott gyermekjóléti szolgálatok speciális szolgáltatásainak fejlesztésére
irányuló pályázatát.
5.
Támogatja a Bölcsődei Szolgálatnak a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz benyújtott
gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztésére irányuló
pályázatát.
6.
2001. június 30. napjával elfogadja a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására
kötött társulási megállapodás Vértessomló és Várgesztes községek képviselő-testületei részéről
történő felmondását.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására és a pénzügyi
elszámolás lebonyolítására. Megbízza a jegyzőt, hogy a társulási megállapodást az aláírást
követő 15 napon belül a KEM Közigazgatási Hivatal vezetőjének küldje meg.
7.
2001. július 1-jei hatállyal az Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
a. ellátandó alaptevékenysége:
Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend és Császár községek területén
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.
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Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. május 2.
a 2. pont esetében: az okmányiroda irodavezetői álláshelyének betöltésére: 2001. július 1.
3. pont esetében: az igény benyújtására: 2001. május 10.
4-5. pont esetében: azonnal
6. pont esetében: a pénzügyi elszámolás lebonyolítására: 2001. július 15.
a módosított társulási megállapodás KEM Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez történő
megküldésére: az aláírást követően: 15 napon belül
Felelős:
a határozat kihirdetésére, a 2., 6. pont esetében: dr. Judi Erzsébet jegyző
3. 6., 7. pont esetében: dr. Sunyovszki Károly polgármester
4. pont esetében: Répási Jánosné, az Önkormányzati Szociális Szolgálat vezetője
5. pont esetében: Muhari Jánosné, a Bölcsődei Szolgálat vezetője
25/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1. Megbízza a polgármestert a Topolya emlékkút megvalósításáról szóló szerződés megkötésére.
2. Elrendeli, hogy a pályázati lehetőségek kihasználása a pénzügyi bizottsággal történt
egyeztetést követően történjék meg. A szerződéskötés során törekedni kell a 2001-2002. évi
finanszírozásra.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

26/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
A Képviselő-testület elfogadja a Bakfark Bálint Művészeti Iskola tájékoztatóját tevékenységéről.
Köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és munkatársainak az elmúlt évben végzett
munkájukért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. május 2.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

27/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Oroszlány Város Középfokú Kollégiuma – mint önálló intézmény – további működtetésével
biztosítja településünkön a szabad iskolaválasztás lehetőségét, és a tanulás biztonságos szülői
hátterét nélkülöző tanulók kollégiumi ellátását.
2. Utasítja a jegyzőt, hogy “Oroszlány Város Önkormányzata közoktatási, feladatellátási,
intézményhálózat – működtetési és fejlesztési tervének a módosításakor a Középfokú Kollégium
működésével kapcsolatos fejezetet az 1. pont figyelembe vételével pontosítsa.
Határidő:
az 1. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 2001. május 4.
a 2. pont esetében: 2002. augusztus 8.
Felelős: 1., 2. pont esetében: dr. Judi Erzsébet jegyző

18

28/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Utasítja a művelődési, oktatási és sport bizottságot, hogy készítse el a Komárom-Esztergom
Megyei Közoktatásért Közalapítványhoz benyújtandó pályázathoz a 2001. évben megvalósítandó
eszközfejlesztés rövid leírását, a rendelkezésre álló saját forrást 5.000 E forintban jelölje meg,
melynek fedezete az önkormányzat költségvetésében a pályázati saját erő biztosítását szolgáló
elkülönített alap egy része.
2. 2001. decemberi testületi ülésén megvizsgálja, hogy a 60/2000. (VIII. 8.) KT sz. határozatában
megjelölt feladat hogy teljesült, ha szükséges, a határozat módosításával biztosítja a közoktatási
intézmények kötelező eszközjegyzékében foglaltak 2003. augusztus 31-éig történő végrehajtását.
Határidő:
1. pont esetében: 2001. május 5.
2. pont esetében: 2001. december 18.
Felelős:
1. pont esetében: Modrián Vilmos, a művelődési, oktatási és sport bizottság elnöke
2. pont esetében: Lazók Zoltán, a pénzügyi bizottság elnöke
29/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
1. A társadalmi célok megvalósítását szolgáló 3.000.000,- Ft-ból 2.860.000,- Ft-ot feloszt a pályázók
között a mellékletben meghatározottak szerint. A fennmaradó 140.000,- Ft céltartalékba
helyezéséről a költségvetési rendelet módosításakor dönt, mely összeg az év során felmerülő
társadalmi célú feladatok megvalósítására használható fel.
2. Felhatalmazza Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a pályázókat a döntésről értesítse, és a
támogatást elnyert szervezetekkel a megállapodást kösse meg.
Határidő:
1. pont esetében: a költségvetési rendelet módosítása
2. pont esetében: a megállapodás megkötésére: 2001. május 30.
Felelős:
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
30/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. A sportcélok 2001. évi megvalósítását szolgáló 4.000.000,- Ft-ot feloszt a pályázók között az 1. sz.
melléklet szerint.
2. Felhatalmazza Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a pályázókat a döntésről értesítse, és a
támogatást elnyert szervezetekkel a megállapodást kösse meg.
Határidő:
a megállapodás megkötésére 2001. május 15.
Felelős:
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
31/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Kiírja a Fő tér, a Polgármesteri Hivatal és a Sportcsarnok közötti terület, valamint a Művelődési
Központ mögötti terület és a Haraszthegy által meghatározott tervezési területre vonatkozóan
tervezési ötletpályázatát.
2. A pályázat céljait az alábbiakban határozza meg:
A nyilvános tervpályázat célja olyan korszerű gondolatok feltárása és megismerése, melyek
alapján a tervezési területen lévő közterületek burkolatait, berendezési tárgyait és a
zöldfelületeket alakítani lehet, melyek segítségével megfogalmazható a terület fejlesztéséhez
szükséges tervezési program. Olyan gondolatok feltárása, amelyek felismerik a területben lévő
értékeket, s azokat a város rangjához méltóan, magas szakmai színvonalon fejlesztik tovább. A
megoldások legyenek előremutatóak műszaki, gazdaságossági szempontból, adjanak elemeikben
átgondolt, rendszerükben komplex javaslatokat a további feladat meghatározására. A
benyújtandó munkarészletek feleljenek meg az engedélyes tervdokumentáció követelményeinek.

19
3. A bíráló bizottsági tagsággal az alábbi személyeket bízza meg:
dr. Sunyovszki Károly
Varga László településtervező (REGIOPLAN Kft.)
Szedlák János, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Szakmai kamarák 2 delegált képviselője
Seres Béláné megyei főépítész
Spitzner Csaba Városfenntartási osztályvezető
Máramarosi Sándor ketészmérnök
1 fő kertépítész
Kiss Ferencné dr. jogi szakértő
Határidő:
Felelős:

a pályázat kiírására: 2001. május 31.
a további feladatokra: folyamatos
dr. Sunyovszki Károly polgármester

32/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1650. hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó
szociális intézmény szakmai programját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. május 2.
dr. Judi Erzsébet jegyző

33/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
1. A Képviselő-testület egyetért a “Szakorvosi Rendelőintézet bővítése, valamint a Gyógyház
átalakítására ápolási intézetté” beruházás megvalósításával címzett támogatás igénybe vételével,
melyhez a saját forrást biztosítja a beruházási koncepció szerinti mértékben és ütemezéssel az
éves költségvetéseiben.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a címzett támogatási igény bejelentésére.
Határidő:
Felelős:

2001. május 5.
dr. Sunyovszki Károly polgármester

34/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Öt évre - 2001. augusztus 1-jétől 2006. július 31-éig a városi Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatójává Szabolcsné Mészáros Évát nevezi ki.
Garantált illetménye:
67.298,- Ft
Szakmai szorzó garantált összege:
3.365,- Ft
Illetmény összesen:
70.700,- Ft
Vezetői pótléka:
47.700,- Ft
Mindösszesen:
117.700,- Ft
2. Utasítja a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos intézkedést tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2001. július 5.
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

35/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi szociális bérlakás-igénylők
névjegyzékét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
dr. Sunyovszki Károly polgármester
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36/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a panaszt elutasítja, egyidejűleg az 5-34/2001. számú intézményi jogviszony
megszüntetéséről szóló értesítést helybenhagyja.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. május 2.
Felelős:
dr. Judi Erzsébet jegyző
37/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg az 65/2001. (II. 12.) számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. május 2.
Felelős:
dr. Judi Erzsébet jegyző
38/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, és a jelentést a
lejárt határidejű 24/2001. (IV. 24.), 26/2001. (IV. 24.), 27/2001. (IV. 24.), 28/2001. (IV. 24.),
33/2001. (IV. 24.), 34/2001. (IV. 24.), 35/2001. (IV. 24.), 36/2001. (IV. 24.), 37/2001. (IV. 24.)
Kt. sz. határozatok végrehajtásáról.
2. Elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat helyettes szülői szolgáltatásra vonatkozó szakmai
programját.
3. Tudomásul veszi a Komárom-Esztergom megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala által a
város gyermekjóléti szolgáltatás területén végzett szakmai ellenőrzésének tényét, és az erről
készült jelentéshez fűzött észrevételeket.
4. Hozzájárul ahhoz, hogy Veilandics Béla települési képviselő a Közép-Pannon Regionális
Fejlesztés Részvénytársaság (Székesfehérvár, Zichy liget 12.) Felügyelő Bizottságának tagja
legyen. 2001. május 9-étől 2004. május 31-éig.
5. A képviselő-testület egyetért a II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár felújításával 10.929 ezer forintos
költséggel, valamint pályázat benyújtásával a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz CÉDE támogatás igénylésére. A felújítás beruházási költségeihez az önkormányzat 20
%-os arányú saját erőként 2.186 ezer forintot biztosít költségvetésében a “céltartalék pályázati
saját erő biztosítására” költségvetési kiadási sora terhére, 7.241 ezer forintot egyéb forrásokból, és
1.502 ezer forintot igényel CÉDE támogatást.
6. Pályázni kíván az Ifjúsági és Sportminisztérium által biztosítandó egyszeri vissza nem térítendő
anyagi támogatásra, melyet a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum felállítására és
működtetésére kíván fordítani.
A központilag biztosított támogatást:
szakmai konferenciák megtartására,
szakértők díjazására,
szakmai anyagok megjelenítésére, közreadására tervezi felhasználni.
7.
Megbízza a Gyámügyi Hivatal vezetőjét, hogy az Ifjúsági és Sportminisztérium által kiírt
feltételeknek megfelelően készítse el a pályázatot, és 2001. június 15-éig továbbítva a
Közép-dunántúl Regionális Ifjúsági Szolgáltatató Irodának.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. június 6.
a 4. pont esetében: 2001. május 9.
a 5. pont esetében: a pályázat benyújtására 2001. május 31.
a 6. pont esetében: a határozat kiegészítésére: 2001. június 7.
a 7. pont esetében: a pályázat elkészítésére: 2001. június 15.
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Felelős:
a határozat kihirdetésére, és a 6. pont esetében: dr. Judi Erzsébet jegyző
a 4., 5. pont esetében: dr. Sunyovszki Károly polgármester
a 7. pont esetében: a Gyámügyi Hivatal vezetője és a Szociális Szolgálat vezetője
39/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Oroszlány város képviselő-testülete a Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési
koncepcióját elfogadja.
Határidő:
2001. június 6.
Felelős:
a határozat közlésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
40/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Elfogadja az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. 2000. évi gazdasági
tevékenységéről szóló beszámolót, jóváhagyja a mérleget és a társaság 2001. évi üzleti tervét.
2. Elfogadja az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. 2000. évi gazdasági tevékenységéről szóló
beszámolót és mérlegét.
3. Tudomásul veszi az OTTO Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Részvénytársaság 2000.
évi gazdasági tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Határidő:
2001. június 6.
Felelős:
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
41/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majki Műemlékegyüttesért Alapítvány, és
az Oroszlány Környezetvédelméért Közalapítvány 2000. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. június 6.
Felelős:
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
42/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Jóváhagyja
Bakfark Bálint Művészeti Iskola pedagógiai programját és helyi tantervét,
Arany János Általános Iskola,
a Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola,
a József Attila Általános Iskola,
a Ságvári Endre Általános Iskola kerettanterv szerinti átdolgozott pedagógiai programját.
2.
Az intézményi munkák értékelése keretében folyamatosan ellenőrzi mind az öt iskolában a
pedagógiai program végrehajtását.
3.
Megköszöni Béres Károly, Földi Józsefné és Földes Tamás közoktatási szakértőknek, hogy
szakértői véleményükkel segítették az alapfokú művészeti intézmény és a négy általános iskola
pedagógiai programjának jóváhagyásával kapcsolatos döntéshozatalt.
4.
Engedélyezi:
Az Arany János Általános Iskolában, hogy az intézményi alapóra 5 %-át - 2001. szeptember 1jétől - nyelvi csoportbontásra és a testnevelési órák törvényi előírásainak megfelelő számú
bevezetésére használják. Ennek forrásfedezetét 2001. évben az intézmény saját
költségvetéséből, 2002-től a fenntartó biztosítja.
A Bakfark Bálint Művészeti Iskola számára, hogy a törvény által előírt kötelező tanórai
foglalkozások óraszámának 5 %-át felhasználhassa az intézményben működő zenekarok
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fenntartására. Ennek forrásfedezetét 2001. évben az intézmény saját költségvetéséből, 2002-től
a fenntartó biztosítja.
5.
Módosítja:
Az Arany János Általános Iskola alapító okiratát a következők szerint:
az intézmény “tevékenysége” című fejezetben az “ellátandó alaptevékenysége” című résznél a
“speciális szolgáltatás” a következőkkel egészül ki:
“nyelvi csoportbontás és testnevelés órák számának az intézmény pedagógiai programjában
meghatározottak szerinti biztosítása a kötelező tanórai foglalkozás 5 %-ában.”
A Bakfark Bálint Művészeti Iskola alapító okiratát a következők szerint:
az intézmény “tevékenysége” című fejezetben az “ellátandó alaptevékenysége” című rész az
alábbiakkal egészül ki:
“-speciális szolgáltatás
zenekarok működtetése az intézmény alapóra számának 5 %-ában”.
Határidő:
1., 3., 4. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 2001. június 6.
2. pont esetében: folyamatos
5. pont esetében: 2001. szeptember 1.
Felelős:
1., 3., 4., 5. pont esetében: dr. Judi Erzsébet jegyző
2. pont esetében: dr. Sunyovszki Károly polgármester
43/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
A képviselő-testület
1. Utasítja a közigazgatási bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a “FELHÍVÁS” közzétételéről, az a
képviselő-testület hivatalos lapjában, a városi televízió képújságában, Oroszlány város internetes
honlapján, valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján jelenjen meg.
2. Utasítja a közigazgatási bizottságot, hogy a 2001. augusztus 7-ei képviselő-testületi ülésre
javaslatát terjessze elő.
Határidő:
1. pont esetében: 2001. június 6.
2. pont esetében: 2001. augusztus 7.
Felelős:
Takács Károly, a közigazgatási bizottság elnöke
44/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
1. Egyetért a Távhő Kft. egyszemélyes részvénytársasággá történő átalakításával.
2. Elrendeli, hogy az átalakulás során a Kft. vagyona átértékelésre kerüljön.
3. A vagyonmérleg fordulónapjának 2001. szeptember 30. napját határozza meg.
4. A szeptemberi ülésére elkészítteti az alapító okirat tervezetet, és előkészíti a személyi döntéseket.
5. Utasítja a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az átalakuláshoz kapcsolódó vagyonmérleg és
vagyonleltár tervezetek elkészítéséről gondoskodjon.
6. Az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére pályázatot ír ki.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat részletes feltételeinek meghatározására, és megbízza a
pályázat meghirdetésével.
Határidő:
a határozat kihirdetésére, a 6. pont esetében a pályázat kiírására: 2001. június 6.
4. pont esetében: szeptemberi kt. ülés
2., 5. pont esetében: folyamatos
Felelős:
a határozat kihirdetésére: dr. Judi Erzsébet jegyző
a vagyon átértékelésre, vagyonmérleg és vagyonleltár tervezet, valamint az alapító
okirat tervezet elkészíttetésére: Kontschán Jenő, a Távhő Kft. ügyvezetője
6. pont esetében: dr. Sunyovszki Károly polgármester
45/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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1. hozzájárul Szabolcs András, az oroszlányi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója magasabb
vezetői megbízásának, illetve közalkalmazotti jogviszonyának 2001. év július hó 31. napjával,
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez;
2. utasítja a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos feladatok
ellátására.
Határidő:
Felelős:

2001. július 31.
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

46/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 2001. év június hó 1. napjától 2003. év június hó 30. napjáig terjedő időszakra Kulcsárné
Németh Erika asszonyt bízza meg az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával;
2. a könyvvizsgáló megbízási díját havi bruttó 93.750,- Ft-ban (azaz Kilencvenháromezerhétszázötven forintban) állapítja meg;
3. utasítja Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a határozott időre szóló megbízási szerződést
Kulcsárné Németh Erika könyvvizsgálóval kösse meg.
Határidő:
2001. május 31.
Felelős:
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
47/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Oroszlány város Képviselő-testülete
1.
Az oroszlányi Ipari Park I-III. ütem területén lévő, önkormányzati tulajdonú, ipari és/vagy
szolgáltatási célú ingatlanok eladási árának minimumát 1000.-Ft/m2 mértékben állapítja
meg.
2.
Az oroszlányi Ipari Park I-III. ütem területén induló beruházások számára az önkormányzat
tulajdonában lévő energia kontingensből való értékesítés során a közműfejlesztési
hozzájárulás minimumát 35.000.-Ft-ban állapítja meg.
3.
Az 1-2. pontban meghatározott összegek 2002. május 31-éig érvényesek. A már
folyamatban lévő értékesítési ügyekben ezeket az értékminimumokat nem kell
alkalmazni. *.
Határidő:
2001. június 06.
Felelős:
Dr Sunyovszki Károly polgármester
48/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg az 1/167/2001. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
2001. június 6.
Felelős:
dr. Judi Erzsébet jegyző
49/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg az 1/114/2001. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
2001. június 6.
Felelős:
dr. Judi Erzsébet jegyző
50/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg az 1/114/2001. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
2001. június 6.
Felelős:
dr. Judi Erzsébet jegyző
* A 47/2001. (V. 29.) kt. sz. határozat 3. pontját a 12/2003. (II. 25.) Kt. sz. határozat módosította.
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51/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
A képviselő-testület
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, és a jelentést a
lejárt határidejű 38/2001. (V. 29.), 39/2001. (V. 29.), 40/2001. (V. 29.), 41/2001. (V. 29.),
42/2001. (V. 29.), 43/2001. (V. 29.), 44/2001. (V. 29.), 45/2001. (V. 29.), 46/2001. (V. 29.),
47/2001. (V. 29.), 48/2001. (V. 29.), 49/2001. (V. 29.), 50/2001. (V. 29.). kt. sz. határozatok
végrehajtásáról
2. Megbízza a művelődési, oktatási és sport bizottságot, hogy 2001. szeptember 15-éig gyűjtse
össze a “sportdicsőség-tábla” elhelyezésére vonatkozó véleményeket.
A vélemények és ötletek alapján készítse az elhelyezésre vonatkozóan javaslatot, és azt terjessze
elő a képviselő-testület októberi ülésére.
3. A Képviselő-testület az oroszlányi, belterületi, 547/9, 597/16/A/1 és 602/16/A helyrajzi számú
ingatlanok értékesítését elrendeli.
4. A Képviselő-testület az oroszlányi, belterületi, 959 helyrajzi számú ingatlanra a Sokorai és Társa
Bőripari Kft-vel megkötött - 2001. június 30-án lejáró - bérleti szerződésének 2002. december
31-ig azonos feltételekkel történő meghosszabbítását engedélyezi.
5. A 10/2001. (II. 13.) KT sz. határozat 4. pontjában rögzített feladatok végrehajtásának határidejét
2003. január 1-jére módosítja.
6. Hozzájárul a Szociális és Családügyi Minisztérium szociális válságkezelő programjára történő
pályázat benyújtásához. A szükséges 1.290 E Ft önrészt a pályázati saját erő biztosítására
szolgáló céltartalék terhére különíti el.
7. Utasítja a polgármestert, hogy készítsen pályázatot az Oktatási Minisztérium által – a Magyar
Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény XX.
Fejezetének 11/4112. Értékelési és minőségbiztosítási programok fejezeti kezelésű előirányzat
terhére – biztosított támogatás igénylésére.
A pályázat témaköre:
A közoktatási intézmény szakmai valamint gazdálkodási mutatóinak elemzése az eredményesség
és a hatékonyság szempontjából külső szakértő bevonásával
A vizsgált intézmények:
Arany János Általános Iskola
József Attila Általános Iskola
Ságvári Endre Általános Iskola
Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola
A pályázatban a rendelkezésre álló saját forrás 50.000 Ft, melynek fedezete az önkormányzat
költségvetésében, a pályázati saját erő megjelölését szolgáló elkülönített alapban biztosított
része.
8. Pályázatot nyújt be az Alkotmány u. 80-84. sz. épületek előtti játszótér teljes felújítása tárgyában,
5 millió Ft összegben, az Ifjúsági és Sportminisztérium által hirdetett, játszóterek építésének,
felújításának támogatására szolgáló pályázatra.
9. A kivitelezési költség fennmaradó 11.781.000 Ft összegét az általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. július 4.
a 2. pont esetében: a vélemények összegyűjtésére: 2001. szeptember 15. , az előterjesztés
elkészítésére: 2001. október 15.
a 3. pont esetében: 2001. augusztus 1.
a 4. pont esetében: június 29.
az 5. pont esetében: 2003. január 1.
a 6. pont esetében: a pályázat benyújtására: 201. június 30.
a 7-9. pont esetében: 2001. június 29.
Felelős:
a határozat kihirdetésére: dr. Judi Erzsébet jegyző
a 2. pont esetében: Modrián Vilmos, a MOSB bizottság elnöke

25
a 3-5., 7-9. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
a 6. pont esetében: Répási Jánosné, a szolgálat vezetője
52/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány város önkormányzatának képviselő-testülete kifejezi azt a szándékát - és erről tájékoztatja
az érintett városok önkormányzatát - hogy a finnországi Kuhmo, a németországi Plochingen és a
szlovákiai Vágsellye városokkal tovább kívánja ápolni a barátságot és fejleszteni a kialakult
kapcsolatokat.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. július 4.
a határozat végrehajtására: 2001. július 15.
Felelős:
a határozat kihirdetésére: dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: dr. Sunyovszki Károly polgármester

53/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a tájékoztatót a működő alapítványok - “HEURÉKA Egészségügyi Közalapítvány”,
Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola Gyermekeiért Alapítvány”,
“Oroszlány Távfűtéséért Alapítvány” - helyzetéről.
2. A HEURÉKA Egészségügyi Közalapítvány alapító okiratának a közalapítvány működése fejezet
4. a kuratórium feladat- és jogköre pontjának 9. francia bekezdésének első mondata helyébe a
következő mondat lép:
“A Kuratórium a közalapítvány célkitűzésének megvalósítására minden év október 15-éig
valamennyi érintett háziorvosnak, házi gyermekorvosnak, valamint a Szakrendelő Intézetnek is
közvetlenül eljuttatja a pályázati felhívását” Az alapító okirat további részei változatlanok
maradnak.
Határidő:
az 1. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 2001. július 4.
a 2. pont esetében: a megyei bíróságra történő bejelentésre: 2001. augusztus 4.
Felelős:
az 1. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 2. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
54/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Jóváhagyja
az Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola
és a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola kerettanterv szerint átdolgozott pedagógiai
programját.
2. Az intézményi munkák értékelése keretében folyamatosan ellenőrzi mind a két középfokú
intézményben a pedagógiai program végrehajtását.
3. Megköszöni Muraközy Gáborné közoktatási szakértőnek, hogy véleményével segítette az Eötvös
Lóránd Műszaki Középiskola és a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai
programjának módosításával kapcsolatos döntéshozatalt.
Határidő:
1., 3. pontok esetében: a határozat kihirdetése: 2001. július 6.
2. pont esetében: folyamatos
Felelős:
1., 3. pontok esetében: dr. Judi Erzsébet jegyző
2. pont esetében: dr. Sunyovszki Károly polgármester
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55/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az Oroszlányi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló
tájékoztatót elfogadja az alapítás érdekében a szükséges feladatokat az alábbiak szerint határozza meg.
1. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Oroszlány, valamint Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete részére történő elfogadás céljából - a működési területet érintő
önkormányzatok hozzájárulását követően- elő kell készíteni a köztestületi formában működő
önkéntes tűzoltóság létesítő okiratát.
2. Egyetért az Oroszlány, 727 hrsz-ú, Oroszlány, Táncsics M. u. 66. sz. alatti önkormányzati
tulajdonban álló épület tűzoltóság számára székhelyül történő kijelölésével. Az épület fenti
funkció számára alkalmassá tétele érdekében szükséges bontási, átalakítási munkálatok
megkezdéséhez a tárgyévi céltartalék terhére tíz millió forint biztosításával gondoskodik.
3. Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság létrehozásához,
működéséhez szükséges pénzügyi forrásról a 2002. évi költségvetés tervezésénél gondoskodjék.
*
Felelős:
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozatban foglaltak végrehajtására: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. június 6.
a határozatban foglaltak végrehajtására: folyamatos
56/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány város Képviselő-testülete
1.
Az önkormányzati bérlakások lakáskezelői feladatainak ellátásával 2002 december 31-éig az
Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft-t bízza meg.
2.
Felhatalmazza Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a fenti időszakra vonatkozó
szolgáltatói szerződést a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet erejéig, a Távhőszolgáltató Kft-vel
készítse elő és kösse meg.
Határidő:
2001. július 15.
Felelős:
dr. Sunyovszki Károly polgármester

* Az 55/2001. (VI. 26.) KT. sz. határozat 3. pontját a 89/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat fentiek szerint
módosította.
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57/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.
Öt tanévre – 2001. szeptember 1-jétől – 2006. augusztus 15-éig – Oroszlány Város
Középfokú Kollégiuma igazgatójává Lázár Ottót kinevezi.
Garantált illetménye:
53.848.- Ft
Szakmai szorzó garantált összege:
10.231.- Ft
További szakképzettség
3.000.- Ft
Illetmény összesen:
67.100.- Ft
Vezetői pótléka:
47.700.- Ft
Határozott időre szóló illetmény kiegészítés
(2000.08.01-től 2001.12.31-ig)
10.000.- Ft
Határozott időre szóló megbízás
(2000.08.01-től 2001.12.31-ig)
20.500.- Ft
Mindösszesen:
145.300.- Ft
Öt tanévre – 2001. szeptember 1-jétől – 2006. augusztus 15-éig – a Bakfark Bálint
Művészeti Iskola igazgatójává Ocskai Simont kinevezi.
Garantált illetménye:
68.900.- Ft
Szakmai szorzó garantált összege:
13.091.- Ft
További szakképzettség:
3.900.- Ft
Illetmény összesen:
85.900.- Ft
Vezetői pótléka:
47.700.- Ft
Határozott időre szóló illetmény kiegészítés
(2001.01.01-től 2001.12.31-ig)
30.000.- Ft
Határozott időre szóló kereset- kiegészítés
(2001.01.01-től 2001.12.31-ig)
5.000.- Ft
Mindösszesen:
168.600.- Ft
2.
Utasítja a polgármestert az intézményvezetői kinevezéssel kapcsolatos teendők elvégzésére.
Határidő:
2001. augusztus 5.
Felelős:
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
58/2001. (VII. 10.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Elfogadja a városi közterületek felújításának ütemezését.
2. Egyetért a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács által biztosított fejlesztési
támogatások elnyerésére szolgáló pályázatok benyújtásával az alábbi feladatok megvalósítására:
 Városi Tűzoltóság, teljes bekerülési költsége
32.714.000,- Ft
 Alkotmány utca útfelújítás, teljes bekerülési költsége
18.301.654.- Ft
 Táncsics M. utcai játszótér, teljes bekerülési költsége
32.972.000.- Ft
 Népek barátsága utcai közterület teljes bekerülési költsége
5.793.000.-Ft
 Fürst S. 595 hrsz-ú közterület teljes bekerülési költsége
11.000.000.-Ft
 Ó-falu, Erzsébet liget, teljes bekerülési költsége
33.544.368.-Ft
 Emlékkút és környezete, teljes bekerülési költsége
22.441.000.-Ft
3. A saját erő mértékét, a beruházási célelőirányzat terhére az alábbiak szerint biztosítja:
 Városi Tűzoltóság
9.814.200,- Ft
 Alkotmány utca útfelújítás
5.490.496,- Ft
 Táncsics M. utcai játszótér
9.891.600,- Ft
 Népek barátsága utcai közterület
1.737.900,- Ft
 Fürst S. utca 595 hrsz-ú közterület
3.300.000,- Ft
 Ófalu, Erzsébet liget
10.063.310,- Ft
4.
Egyetért azzal, hogy az Emlékkút esetében a fejlesztési támogatásra a pályázatot a Falu
Hagyományőrző Egyesület, valamint a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat közösen nyújtsa be.
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A saját erő mértékét forrás átadásával a beruházási céltartalék terhére biztosítja. A saját erő
mértékét
 Emlékkút és tágabb környezete - 12.664.600,- Ft-ban határozza meg.
5.
Egyetért és támogatja a székesfehérvári Építők Forrása Kft. által, az oroszlányi Városkapu
épületében megvalósítandó kereskedelmi szálláshelyek kialakítása tárgyú beruházást. A
fejlesztés a város általános rendezési tervével összhangban van, illeszkedik a város középtávú
idegenforgalmi fejlesztési terveibe.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. július 18.
a határozatban foglaltak végrehajtására: 2001. július 15.
Felelős:
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozatban foglaltak végrehajtására: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
59/2001. (VIII. 7.) 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 25/2001. (IV. 24.), a 29/2001. (IV. 24.), a 30/2001. (IV. 24.) a 31/2001. (IV.
24.), a 32/2001. (IV. 24.), az 51/2001. (VI. 26.), az 51-52-53-54-55-56-57-58/2001. (VI. 26.), kt.
sz. határozatok végrehajtásáról.
2. Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz.
- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2002. évi
fordulójának általános szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
- Megbízza a polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat kiírására, és pályázathoz való csatlakozást megfogalmazó nyilatkozat
határidőre történő megküldésére.
- A pályázatok elbírálását az egészségügyi és szociális bizottság hatáskörébe utalja.
- A pályázati támogatás pénzügyi fedezetét a 2002. évi költségvetésben a rendszeres
pénzbeli ellátások szakfeladaton biztosítja.
3. Hozzájárul a 724-es helyrajzi számú sporttelep megnevezésű ingatlannak az
“Energiatakarékosság 2000.” program hitelpályázatához szükséges jelzáloggal történő
terheléséhez.
4. Hozzájárul a jelenleg 90 M Ft összegű folyószámla hitelkeret 120 M Ft-ra történő
felemeléséhez, azzal a megkötéssel, hogy a légszennyezési bírság rendelkezésre állását
követően a hitelkeret az eredeti 90 M Ft legyen.
5. Egyetért azzal, hogy az Emlékkút és környezete tárgyában benyújtott pályázat esetében
pályázóként a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Falu Hagyományőrző Egyesület
helyett Oroszlány Város Önkormányzata kerüljön megjelölésre. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Emlékkút környezetének kialakításával kapcsolatos részfeladatokra – a
költségvetési rendelet figyelembevételével – a szerződéseket kösse meg.
6. Az Arany János Általános Iskola fizika-kémia terem felújítására szánt összeget megemeli a
tanterem nyílászárói cseréjének költségével, mely előreláthatólag 2,2 M Ft.
7. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Idősek Otthona tereprendezésének munkálatainak
elvégzésére irányuló szerződést az OTTO Rt. által benyújtott pályázat alapulvételével, az
esetleges műszaki tartalomcsökkenés figyelembe vételével kösse meg, úgy, hogy a teljes
beruházási, kivitelezési költség a jövő évi költségvetés terhére történjék.
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Határidő:
a határozat kihirdetésére:
2001. augusztus 15.
2. pont esetében:
a nyilatkozat továbbítására: 2001. szeptember 10.
a pályázat kiírására:
2001. szeptember 12.
3-7. pont esetében:
azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 2-4., 5-7. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
a 2. pont esetében a pályázatok elbírálására: Varga János, az egészségügyi és szociális bizottság
elnöke
60/2001. (VIII. 7.) Kt. sz. határozat*
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a jegyző javaslata alapján –
megállapítja a polgármesteri hivatalban a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselői
munkaköröket az alábbiak szerint:
A vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselők munkakörök szerint:
 Jegyző
 Aljegyző
 Osztályvezetők, okmányiroda vezetője, Városi Gyámhivatal vezetője
 Közvetlen vezetőirányítású köztisztviselők:
- revizor
- személyügyi vezető
 Lakossági Osztály:
 Általános Igazgatási Csoport:
- szabálysértési ügyintéző
- vállalkozási ügyintéző
 Építéshatósági Csoport:
- építéshatósági csoportvezető
- építéshatósági ügyintéző
- környezetvédelmi ügyintéző
 Szociális Igazgatási Csoport:
- szociálpolitikai csoportvezető
- szociálpolitikai ügyintéző
 Közterület-felügyeleti Csoport:
- közterület-felügyelő
 Művelődési Osztály:
- művelődési ügyintéző
- tanügy-igazgatási ügyintéző
 Okmányiroda:
- anyakönyvvezető
- okmányirodai ügyintéző
 Pénzügyi Osztály:
 Adócsoport:
- adóügyi csoportvezető
- adóügyi ügyintéző
 Költségvetési csoport:
- pénzügyi ügyintéző
 Városi Gyámhivatal:
- gyámhivatali ügyintéző
 Városfenntartási Osztály:
 Vagyonhasznosítási csoport:
- vagyonhasznosítási csoportvezető
- vagyonhasznosítási ügyintéző
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-

 Városüzemeltetési csoport:
városüzemeltetési csoportvezető
beruházási ügyintéző
városfenntartási ügyintéző
városüzemeltetési ügyintéző

Határidő: 2001. augusztus 15.
Felelős: Dr. Judi Erzsébet jegyző
61/2001. (VIII. 7.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Képviselő-testülete
1. Támogatja, hogy az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola, a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola, valamint a Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaság pályázatot nyújtson be a
Közép-Dunántúli Régió által megjelölt támogatások körében képzési programok
kidolgozására, szakmai át- és tovább-, nyelvi-, menedzsment-, innováció-, informatikai tárgyú
képzésekre, a gazdaság és a képzés összhangját biztosító munkaerő-piaci információs- és
monitoring rendszer modellértékű létrehozására.
2. Az első pontban meghatározott pályázati lehetőségekhez felhasználható saját erő mértéke
4.500 E Ft, amelynek fedezete az önkormányzat költségvetésében elkülönített pályázati
sajáterő alap.
3. A közterületek felújítása tárgyú beruházások közül a Táncsics udvari játszótér, a Népek
barátsága utca 33. előtti közterület, valamint a Fürst S. utca 595. hrsz-ú közterület felújítására
az 58/2001. (VII. 10.) Kt. sz. határozatban foglalt teljes bekerülési költségek és szükséges
saját erő mértékének figyelembe vételével Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújt
be a Közép-Dunántúli Régió által megjelölt támogatások körében.
Határidő:
2001. augusztus 31.
Felelős:
1. pont végrehajtásáért: Varga István, az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola, Hrubi Gábor, a
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója, Veilandics Béla, a Gazdaságfejlesztő
Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója.
2-3. pont végrehajtásáért: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
62/2001. (VIII. 7.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető-igazgatói feladatainak ellátására 2001. év október
hó 1. napjától 2006. év szeptember hó 30. napjáig - öt év határozott időre - LAZÓK
ZOLTÁN urat választja. Személyi alapbérét havi bruttó 250.125,- Ft-ban (azaz
Kétszázötvenezer-százhuszonöt 00/100 forintban) állapítja meg. Utasítja a polgármestert a
munkaszerződés elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására.
2. az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2001. év október
hó 1. napjától 2006. év szeptember hó 30. napjáig - öt év határozott időre - BECK
JÓZSEFNÉ okleveles könyvszakértôt választja, díjazását évi 700.000,- Ft + áfában (azaz
Hétszázezer 00/100 forint + áfában) állapítja meg. Utasítja a Kft. ügyvezető-igazgatóját a
könyvvizsgáló megbízási szerződésének elkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2001. szeptember 30.
az 1. pont esetében Dr. Sunyovszki Károly polgármester
a 2. pont esetében a Kft. ügyvezetője

* a 60/2001. (VIII. 7.) Kt. sz. határozatot a 72/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat hatályon kívül
helyezte.

31
63/2001. (VIII. 7.) Kt. sz. határozat
A Képviselő-testület:
1. 2001. augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából “OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA”
címet adományoz
Varga Istvánné részére.
“OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű kitüntetésben részesíti
Kutschi Andrást.
“OROSZLÁNYÉRT” Kitüntető Díszoklevél elismerésben részesíti
Cseh Bélát, Danis Józsefet, dr. Mátics Istvánt, Nagy Elemér Attilát, Vörös Dezsőnét.
2. Utasítja Dr. Sunyovszki Károly polgármestert, hogy a kitüntetések ünnepi testületi ülés keretében
kerüljenek átadásra.
Határidő:
Felelős:

2001. augusztus 19.
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

64/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
A képviselő-testület
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, és a jelentést a
lejárt határidejű 24/2001. (IV. 24.) 6., a 38/2001. (V. 29.) 5., 6., az 53/2001. (IV. 26.), az
55/2001. (IV. 26.) 2., az 56/2001. (VI. 26.) 2., az 59-63/2001. (VIII. 7.), az 59/2001. (VIII. 7.)
KT. sz. határozat 2., a 61/2001. (VIII. 7.), a 63/2001. (VIII. 7.) Kt. sz. határozatok
végrehajtásáról
2. Elfogadja a Bölcsődei Szolgálat alapító okiratának alaptevékenysége tekintetében tett
módosítást az alábbiak szerint: “ a. ellátandó alaptevékenysége: Az egészséges 16 hétnél
idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni elhelyezése, nevelése,
gondozása 100 férőhelyen. Tíz férőhelyen rehabilitációs csoport gondozása (valamilyen
szempontból károsodott, vagy fogyatékos gyermekek hat éves korig) szakmai irányelvek
alapján. Ellátja a korai fejlesztést, gondozást, valamint a tanköteles korú képzési kötelezettek
fejlesztő felkészítését a pedagógiai szakszolgálat megjelölésével.”
3. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az oroszlányi belterületi, 600 hrsz-ú
ingatlan területéből történő értékesítést 5000.- Ft/m2-es áron jóváhagyja.
4. Egyetért a Belügyminisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium által, a települési
közszolgáltatás fejlesztésére biztosított támogatási keretre pályázat benyújtásával,
gyűjtőszigetek kialakítására. A fejlesztés megvalósításához szükséges saját erőt a
gyűjtőszigetek területbérletből befolyó többletbevétel terhére biztosítja.
5. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a József Attila Általános
Iskola alapító okiratát a következők szerint:
“az intézmény tevékenysége” című fejezetben az “ellátandó alaptevékenysége” című résznél a
“speciális szolgáltatás” a következőkkel egészül ki:
- nyelvi csoportbontás és a testnevelés órák számának az intézmény pedagógiai
programjában meghatározottak szerinti biztosítása a következő tanórai foglalkozás 5 %ában.
6. Hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Sunyovszki Károly polgármester az Észak-dunántúli Vízmű
Részvénytársaságnál az igazgatóság tagjaként a gazdasági társaság vezető tisztségviselője
tisztséget töltsön be.
7.
Jóváhagyja a kötvénykibocsátással kapcsolatos jelzálogszerződés módosítását,
jóváhagyja a 727 hrsz-ú sporttelep elnevezésű ingatlan jelzáloggal történő terhelését a
602/16/A hrsz-ú Oroszlány, Mátyás király u. 1-5. sz. alatti ingatlanok jelzálogjogának törlése
mellett.
8. Támogatja, hogy “A helyi közösségek egészségfejlesztési programjainak támogatására” a
Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola pályázatot nyújtson be az
Egészségügyi Minisztériumhoz, egyben kötelezettséget vállal, hogy a 2002. évi
költségvetésben a pályázati önrész – 1.200.000 Ft – megtervezi.
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9. Támogatja a Közép-Dunántúli Régió által biztosított Környezeti állapotot javító fejlesztések
és szemléletformáló tevékenységek ösztönzése, vonzóbb településképek kialakítása című
támogatás elnyerésére szolgáló pályázatok benyújtását a 61/2001.(VIII. 07.) Kt. sz. határozata
alapján. A saját erő mértékét, a beruházási célelőirányzat terhére az alábbiak szerint biztosítja:
 Táncsics udvari játszótér
13.189.000,- Ft
 Népek barátsága utcai közterület:
578.000,-Ft
 Fürst Sándor utcai park:
1.100.000,-Ft
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. október 3.
a 3. pont esetében: az előszerződés megkötésére: 2001. október 31.
a 4., 7. pont esetében: azonnal
a 8. pont esetében: a 2002. évi költségvetés előkészítése
a 9. pont esetében: 2001. szeptember 28.
Felelős:
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 3., 4., 7., 9. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
65/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2001. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolóját az alábbiak figyelembevételével jóváhagyta:
1. A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait –
az önkormányzat 3/2001. (III. 7.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend
szerint - tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2001. évi költségvetési előirányzatainak első félévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok E Ft-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2001. első félévi
Teljesítés
megnevezése
Előirányzat
Előirányzat
teljesítés
Alakulása
Kiadások főösszege
3.164.122
3.392.989
1.414.010
42 %
Bevételek főösszege
3.164.122
3.392.989
1.432.055
42 %
3. Az önkormányzat 2001. I. félévi teljesítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
- 1. számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzata 2001. I. félévi bevételei,
- 2. számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzata 2001. I. félévi kiadásai,
- 3. számú melléklet Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2001. I. félévi bevételeinek
részletezése,
- 4. számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzata Intézményei tevékenységeinek
2001. I. félévi bevételei
- 5.a számú melléklet Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2001. I. félévi személyi
juttatás és járulékok kiadásai,
- 5.b számú melléklet Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2001. I. félévi egyéb dologi
kiadásai,
- 5.c számú melléklet Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2001. I. félévi közüzemi díj
kiadásai,
- 5.d számú melléklet Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2001. I. félévi segélyezés
teljesítése és Működési célú pénzeszköz átadások 2001. I. félévi teljesítése,
- 6. számú melléklet Oroszlány Város Intézményei tevékenységeinek 2001. I. félévi
kiadásai,
- 7. számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzata 2001. I. félévi felhalmozási
kiadásainak teljesítése,
- 8. számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzata 2001. I. félévi felújítási kiadásainak
teljesítése,
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- 9. számú melléklet Oroszlány Város Önkormányzata 2001. I. félévi adósságszolgálata
teljesítése,
- 10. számú melléklet Hitelek alakulása 2001. január 1-től 2001. június 31-ig,
- 11. számú melléklet Intézményfinanszírozás alakulása 2001. június 30-ig,
- 12. számú melléklet 2001. I. félévi függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek és kiadások
forgalma,
- 13. számú melléklet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat 2001. I. félévi költségvetésének alakulása.
Határido:
Felelős:

azonnal
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

66/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatót a Vállalkozói
Információs Centrum kialakításáról.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. október 3.
Felelős:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
67/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
- a Családok Átmeneti Otthona szakmai programját,
- a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyének szakmai programját,
- a Hajléktalanok Nappali Melegedőjének szakmai programját,
- az Idősek Klubja szakmai programját,
- a Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés szakmai programját,
- a Családsegítő Szolgálat szakmai programját, valamint
- a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. október 3.
Felelős:
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
68/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 3/852-4/2001. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. október 3.
Felelős:
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
69/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kontschán Jenőt 7 havi alapbérének
megfelelő jutalomban részesítette.
Határidő: 2001. szeptember 30.
Felelős: dr. Sunyovszki Károly polgármester
70/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a “Majk Műemlékegyüttesért Alapítvány”
Felügyelő Bizottsági tagjává 2001. október 1. napjától Hartmann Józsefet, Kardics Istvánt és
Veilandics Bélát választja.
Határidő:
határozat kihirdetésére: 2001. október 3.
bírósági bejegyzés megtételére: október 25.
Felelős:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
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71/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl szóló tájékoztatót, és a jelentést a
lejárt határidejû 59/2001. (VIII. 7.), 61/2001. (VIII. 7.), valamint a 64-70/2001. (IX. 25.) Kt. sz.
határozatok végrehajtásáról.
2. A “Majki Mûemlékegyüttesért Alapítvány” alapító okiratát az elõterjesztés 1. sz. melléklete
szerint módosítja.
3. Az Informatikai Kormánybiztosság a Széchenyi Terv Információs Társadalom- és
Gazdaságfejlesztési Programja keretében meghirdetett “A köztisztviselők és közoktatásban
dolgozó pedagógusok számára otthoni számítógép használat, Internet hozzáférés támogatása és
távoktatási csomag biztosítása” című, az oroszlányi pedagógusok által benyújtandó pályázatokat
50 %-os fenntartói összeggel, összesen 7.125.000,- Ft összeggel támogatja.
1. Támogatja az OPEL VECTRA COMFORT SEDAN típusú személygépkocsi 4.205.080,- Ft
vételáron történő beszerzését, és utasítja a polgármestert, hogy a beszerzéshez kapcsolódó
előirányzat-rendezést a következő költségvetés-módosításkor hajtsa végre.
2. Törli az idei költségvetésből a Művelődési Központ és Könyvtár földszinti öltözőinek felújítási
feladatát. A feladat előirányzatát, 2.162 E Ft-ot átcsoportosítja a Művelődési Központ és
Könyvtár színpadtechnikájának cseréjére. Az új előirányzat a színpadtechnika cseréjére 7.112 E
Ft.
Határidõ:
a határozat kihirdetésére: 2001. november 7.
a bírósági bejelentés megtételére: 2001. november 25.
a 4. pont esetében: 2001. október 30.
az 5. pont esetében: a költségvetési rendelet módosításának tárgyalása
Felelős:
a határozat kihirdetésére: 2. pont esetében: dr. Judi Erzsébet jegyző
az 5. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
72/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete:
1. Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1.
számú melléklete szerint módosítja.
2. A polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódásáról, munkarendjéről, valamint ügyfélfogadási
rendjéről szóló 66/1999. (VIII. 10.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
3. A vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselői munkakörökről szóló 60/2001. (VIII. 7.) Kt.
számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidõ:
Felelõs:

a határozat kihirdetésére: 2001. november 8.
Dr. Judi Erzsébet jegyzõ

73/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
A képviselõ-testület decemberi ülésén tárgyalja “A közoktatási intézményekben a kötelezõ eszköz és
felszerelési jegyzékben foglaltak végrehajtásáról szóló helyi önkormányzati ütemterv kiegészítése, és
módosítása” c. napirendet.
Határidő:
Felelős:

2001. december 17.
Modrián Vilmos, a művelődési, oktatási és sport bizottság elnöke
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74/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselo-testülete
1. Egyetért azzal, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletében felsorolt 23 személy neve kerüljön a
sportdicsőség-táblára, mely nem lezárt, folyamatosan kiegészíthető.
2. Elfogadja azt a javaslatot, hogy a sportoló neve mellé kerüljön megjelölésre, hogy milyen
sportágban ért el kiváló eredményt.
3. A sportdicsőség-táblát a Művelődési Központ és Könyvtár épületében kívánja elhelyezni
4. A sportdicsőség-tábla formai kivitelezésével kapcsolatos teendők ellátását a városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság hatáskörébe utalja.
5. Utasítja a pénzügyi bizottságot, hogy a sportdicsőség-tábla kivitelezésének forrásfedezetét a 2002.
évi költségvetésben tervezze meg.
6. Megbízza a polgármestert, hogy a sport-dicsőségtábla ünnepélyes felavatására 2002. augusztus
20-áig kerüljön sor.
Határidő:
1., 2., 3., pont esetében a határozat kihirdetésére: 2001. november 8.
4., pont esetében: 2002. február 28.
5., pont esetében: 2002. évi költségvetés elfogadása.
6. pont esetében: 2002. augusztus 20.
Felelõs:
1., 2., 3., pont esetében a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyzõ
4., pont esetében: Szedlák János a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke
5., pont esetében: Lazók Zoltán a pénzügyi bizottság elnöke
6. pont esetében: dr. Sunyovszki Károly polgármester
75/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Felhatalmazza a polgármestert az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú
Társasággal 2000. május 30-án megkötött és módosított, 2001. december 31-éig hatályos – a
sportvagyon hasznosítására vonatkozó – szerződés 2003. június 30-áig – a közüzemi díjak
árváltozásából eredő díjmódosítással – történő meghosszabbítására.
Határidő:
Felelős:

2001. november 30.
Dr. Sunyovszki Károly polgármester

76/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
A képviselõ-testület
1. Felkéri a polgármestert, hogy a 2002. évi beruházási programban a közterület-figyelõ
kamerarendszer bõvítésére tegyen javaslatot.
2. Köszönetét fejezi ki az Oroszlányi Rendõrkapitányság vezetõjének és személyi állományának, az
Oroszlány Város Polgárõr Egyesület vezetõjének és tagjainak az elmúlt évben végzett
eredményes munkájáért.
Határidõ: a határozat kihirdetésére: 2001. november 6.
Felelõs: a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyzõ
77/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Környezetvédelmi Közalapítvány
kuratóriumi tagjává Orosz Árpádot és Hadjadné Varga Máriát megválasztotta.
Határidõ:
Felelõs:

a határozat kihirdetésére: 2001. november 7.
Dr. Judi Erzsébet jegyzõ
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78/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az oroszlányi 1351/6. Hrsz-ú
természetben az Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 94. Sz. alatt található ingatlan értékesítését.
Határidõ:
2001. november 20.
Felelõs:
Dr. Sunyovszki Károly polgármester
79/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, és a jelentést a
lejárt határidejű 71/2001.(X. 30.), 72/2001. (X. 30.), 73/2001. (X. 30.), 74/2001. (X. 30.),
75/2001. (X. 30.), 76/2001. (X. 30.), 77/2001. (X. 30.), 78/2001. (X. 30.) kt. sz. határozatok
végrehajtásáról.
2. A belügy,- a szociális,- és családvédelmi - valamint a földművelés és vidékfejlesztési miniszter
által meghirdetett iskolatej-programhoz csatlakozni kíván a 30 %-os fenntartói önrész
biztosításával. A 185 tanítási napra 2.693.415 Ft-ot, illetve a továbbiakban a 30 %-os önrészt a
mindenkori költségvetésben biztosítja.
3. Az oroszlányi, belterületi, 623/16-48. helyrajzi számú ingatlan értékesítését rendeli el.
4. Pályázatot nyújt be az Oroszlány-8119. sz. országos közút közötti - önállóan is funkcióképes cca.
880 m hosszú útszakasz - 2002. évben történő megépítésére, 20 M Ft mértékű önerő
biztosításával.
5. A november 27-ei ülésnapját a 2001. évi munkatervéből törli.
6.
Hozzájárul az Oktatási Minisztérium által -akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés
tárgyi eszközeinek fejlesztésére 2001. novemberében kiírt- pályázat Eötvös Loránd Műszaki
Középiskola által történő benyújtásához. A fejlesztés nagyságrendje: 5.640 E Ft, amely önrészének
fedezetét 1.128 E Ft-ot az intézmény a 2002. évi költségvetésében a szakképzési alap bevételének
terhére tervezi meg.
7. A Szakorvosi Rendelőintézet bővítése, valamint a Gyógyház átalakítása ápolási intézetté” címzett
támogatással megvalósuló 513.956 E Ft összköltségű beruházás megvalósításáról 256.978 E Ft
saját forrás biztosításával – a beruházási adatlap szerinti ütemezésben – dönt. A saját forrás
összegéből 102 792 ezer forint saját bevétel (egyéb bevétel), 154 186 ezer forint CÉDE
támogatás.
A beruházás az 5/1997.(IV.2.) ÖK rendelettel elfogadott településrendezési tervvel összhangban
van. A beruházás az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, teher-, per- és igénymentes
ingatlanokon valósul meg. Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az
igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem
idegenítette el. Az önkormányzat ígérvényt kér CÉDE támogatásra a KEM Területfejlesztési
Tanácstól a beruházási adatlap szerinti ütemezésben.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. december 3.
a 7. pont esetében: az ígérvény kérésére: 2001. november 27., a címzett támogatás
benyújtására: 2001. december 15.
a. 3. pont esetében: 2001. december 31.
a. 4. és 5. pont esetében: 2001. november 26.
a kihirdetésre: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 3., 4., 7. pont esetében: Dr. Sunyovszki Károly polgármester

80/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2001. évi költségvetés I-III. negyedévi
teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak figyelembe vételével jóváhagyja:
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1.

2.

A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait –az
önkormányzat 3/2001. (III. 7.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint–
tartalmazza.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2001. évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat
megnevezése

Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
előirányzat
3.164.122
3.164.122

Módosított
előirányzat
3.441.812
3.441.812

2000. évi I-III.
negyedévi
teljesítés
2.412.471
2.430.474

Teljesítés
alakulása
70 %
71 %

3. Az önkormányzat 2001. évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítését az alábbi
mellékletek tartalmazzák:
- 1. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2001. I-III. negyedévi bevételei,
- 2. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2001. I-III. negyedévi kiadásai,
- 3. számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2001. I-III. negyedévi bevételeinek
részletezése,
- 4. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata intézményei tevékenységének 2001. I-III.
negyedévi bevételei,
- 5.a számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2001. I-III.
negyedévi személyi juttatás és járulékok kiadásai,
- 5.b számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2001. I-III.
negyedévi egyéb dologi kiadásai,
- 5.c számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2001. I-III.
negyedévi közüzemi díj kiadásai,
- 5.d számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2001. I-III.
negyedévi segélyezés és működési célú pénzeszköz átadások teljesítése,
- 6. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata intézményei tevékenységének 2001. I-III.
negyedévi kiadásai,
- 7. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2001. I-III. negyedévi felhalmozási kiadásai,
- 8. számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2001. I-III. negyedévi felújítási
kiadásai,
- 9. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzatának 2001. I-III. negyedévi adósságszolgálata,
- 10. számú melléklet: Hitelek alakulása 2001. január 1-2001. szeptember 30. között,
- 11. számú melléklet: Intézményfinanszírozás alakulása 2001. szeptember 30-ig,
- 12. számú melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2001. I-III. negyedévi költségvetésének alakulása.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

81/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
A 2002. évi gazdálkodás folyamán az ésszerű takarékosság határain belül prioritást kell biztosítani az
önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézményhálózat működőképessége megőrzésének, a tárgyi
környezet állagmegóvásának.
1.
1.1

A működési kiadásokkal kapcsolatos alapelvek:
Mind a működési, mind a fejlesztési kiadásokkal kapcsolatosan előnyben kell részesíteni a
racionális, takarékos megoldásokat. Többletfeladat vállalása a működési kiadások pontos,
részletes számbavétele, és elégséges forrás rendelkezésre állása esetén történjen.
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1.2

Az önkormányzat intézményeinek Távhőszolgáltató Kft-vel szembeni közműtartozásainak
kezelésére –megfelelő intézményi érdekeltségi rendszer kialakításával– alapot kell létrehozni.

1.3

Pótlólagos források feltárásával és kiaknázásával kell az infrastruktúra további fejlesztését,
úthálózat, parkok, közterületek felújítását biztosítani.

1.4

Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatellátás megvalósítását.

2. Az adósságállomány kezelésével kapcsolatos alapelvek:
2.1 Az adósságállomány meghatározott érték alatt tartása kiemelt feladatként kezelendő.
2.2

A felhalmozási kiadások között elsődlegesen a központi állami támogatással, a fejlesztési célú
kötvénykibocsátással kapcsolatos feladatok, illetve a saját erőből megkezdett fejlesztések,
felújítások, rekonstrukciók megvalósítása a cél.

1. A fejlesztésekkel és a bevételekkel kapcsolatos alapelvek:
3.1 Folytatni kell az önkormányzati vagyon hasznosítását a saját bevételek növelése érdekében.
3.2

Ösztönözni kell városunkban a befektetői készséget, a városban működő szolgáltatások
bővítését.

3.3

Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos forrásokra.

3.4

A kiadási oldalon megjelenő feladatok finanszírozását lehetőleg hitel felvétele nélkül kell
megoldani. Felhalmozási célú pénzeszközátadás forrása csak saját bevétel lehet.

4.

A 2002. évi költségvetés készítésének további munkálatait a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 28.§ (4) előírása alapján az 1. számú mellékletben meghatározott ütemterv
szerint kell végrehajtani.

Felelős:
Határidő:

Dr. Sunyovszki Károly
a 2002. évi költségvetési rendelet elkészítése

82/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
1.
2.

A képviselő-testület a mellékelt táblázat szerinti és összegszerűségű fejlesztési célokkal
egyetért, a 2002. évi beruházási programot elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2002. évre jelzett beruházások előkészítését a
szakbizottságok közreműködésével kezdje meg.

Határidő:
Felelős:

a kihirdetésre: 2001. december 3.
a kihirdetésre: Dr. Judi Erzsébet jegyző

83/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
1. A Képviselő-testület egyetért a távhő-beruházáshoz kapcsolódó 100.000 E Ft összegű rövid
lejáratú hitel felvételével, mely hitel futamideje: 2001. november 30 - 2002. szeptember 30.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződést az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően a számlavezető pénzintézettel kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sunyovszki Károly polgármester
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84/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
A Képviselő-testület a közterületek rendjéről szóló 12/2000. (V. 31.) ÖK sz. rendeletében
szabályozott közterület tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos 40/2000. (V. 23.) sz.
határozatát 2002. január 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:
Közterület megnevezés

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakat szekrény; hirdető
berendezés, lábon álló hirdetőtábla. A terület meghatározása a
tábla lábaival együtt mért befogadó tér mérete szerint történik,
de 3 m2-nél kisebb nem lehet a fizetendő díj szempontjából
Árusító és egyéb fülke-pavilon elhelyezése, vendéglátó-ipari
előkert,
üzleti
tevékenységgel
kapcsolatos
egyéb
helyhasználat (szélfogó, üzleti lépcső, üzleti portál)
Alkalmi árusítás
Mozgó árusítás személyautóval
Mozgóárusítás kisteherautóval 3.5 t-ig
Mozgóárusítás 3.5t feletti gk.-val

Területi kategóriák
I.
800

II.
800
Ft/m2/hó

III.
450

900

700
Ft/m2/hó

450

700

700
Ft/m2/nap
900
1.000
1.200
Ft/jármű/nap

650

900
1.000
1.200

Sport, kulturális egyéb rendezvény területe

20

Üzemképtelen jármű elhelyezése
3,5 t saját tömeget meghaladó gépjárművek tárolása

800
500

Építési munkával kapcsolatos állvány, (10 m2-ig)
Építési munkával kapcsolatos állvány, (10 m2 felett)
Építőanyag és törmelék elhelyezése, tárolása

50
30
20

Film és videó felvétel

5000

10
Ft/m2/nap
800
500
Ft/db/nap
50
30
15
Ft/m2/nap
5000
Ft/m2nap

900
1.000
1.200

10
800
300
50
30
15
5000

2. A díjak megállapítása az alábbi szempontok szerint történik:
A közterület egyéb használatáért díjat kell fizetni.
A határozott időtartamra szóló bérleti díjat Bérlő a területbérleti szerződés megkötésével
egyidejűleg a határozatlan időtartamra fizetendő bérleti díjat pedig minden tárgyhónap 15.
napjáig a területbérleti szerződésben foglaltak szerint fizeti meg Bérbeadó számlájára,
illetve házipénztárába.
A megfelelő díj kategória megállapítása Oroszlány város közigazgatási területének jelen
határozat melléklete szerinti (I., II., III.) övezeti felosztás figyelembe vételével történik.
A meghatározott díjak a minimálisan megállapított összegek. Forgalmas területeken, vagy
nemzeti és a város szempontjából jelentős ünnepnapokon - az ajánlatok számának megfelelő
- magasabb díjtétel is megállapítható.
Az igényelt terület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a
használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.
A díj fizetési kötelezettség megállapításánál minden töredék m2 egésznek számítandó.
Az igényelt terület 3 m2-nél kisebb nem lehet a fizetendő díj szempontjából.
30 m2 fölötti területhasználat esetén a 30 m2 fölötti rész használati díjat 50 %-kal
csökkenteni kell.
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A nem oroszlányi székhelyű közterület igénylők a meghatározott díjtétel 20 %-kal felemelt
összegét fizetik.
A nem nyereségérdekelt rendezvények terület használatából származó bevételek a
rendezvény szervezőit illetik meg.
Mentes a díj fizetési kötelezettség alól a választási kampányt szolgáló hirdető-berendezés és
hirdetőtábla elhelyezése a választás végleges eredményének közzétételéig.
Oroszlány
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Városfejlesztési
és
Környezetvédelmi Bizottsága javaslatára a közterület-használati díjat nem kell megfizetni,
ha a terület használatát egyedileg meghatározott jótékony célú gyűjtés, sport, kulturális
vagy egyéb rendezvények javára kérik és a rendezvényből nem származik bevétel, továbbá,
ha a terület-felhasználás a képviselő-testület mindenkori város ünnepi programtervben
meghatározott városérdeket szolgál.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. december 3.
a határozat: 2002. január 1. napján lép hatályba
Dr. Judi Erzsébet jegyző

85/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Környezetvédelméért Közalapítvány
alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: december 3.
A bírósági bejelentés megtételére: 2001. december 22.
Felelős:
dr. Judi Erzsébet jegyző
86/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
A Képviselő-testület
1. Elfogadja Oroszlány város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló tájékoztatót.
2. Köszönetét fejezi ki az Oroszlányi Szociális Szolgálat, valamint a Városi Gyámhivatal
vezetőinek és munkatársainak az elmúlt évben végzett eredményes munkájáért.
Határidõ:
Felelõs:

a határozat kihirdetésére: 2001. december 3.
dr. Judi Erzsébet jegyzõ

87/2001. (XII. 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 79-80-81-82-83-84-85-86/2001.(XI. 26.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról.
2. Elfogadja Várgesztes és Vértessomló kisebbségi települési önkormányzatok csatlakozási
szándékát a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, valamint Oroszlány Város képviselőtestülete által létrehozott intézményirányító és fenntartó társuláshoz. A társulás által fenntartott
Pedagógiai Szakszolgálat – alapító okiratában meghatározott – szolgáltatásait Várgesztes és
Vértessomló közoktatási intézményei 2002. január 1-jétől igénybe vehetik. A Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerint módosítja.
3. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet “1952-56: KÖMI-tábor
és az októberi események Oroszlányban” és “Oroszlány várossá válása az 50-es években” címmel.
A pályázat előkészítésével és lebonyolításával a Művelődési, Oktatási és Sport bizottságot bízza
meg. A pályázati cél megvalósítását 500-500 e Ft összeggel támogatja, melynek fedezetét a 2002.
évi költségvetésben biztosítja.
4. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy készítsen
pályázatot az Oktatási Minisztérium által – a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi
költségvetésről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény XX. fejezetének 11/4/12. Értékelési és
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minőségbiztosítási programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére – biztosított támogatás
igénylésére.
A pályázat témaköre:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 107 §-a alapján közoktatási intézmény szakmai
ellenőrzéséhez szakértő igénybevétele.
A vizsgált intézmények:
Oroszlány Város Óvodái
József Attila Általános Iskola
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
Oroszlány Város Középfokú Kollégiuma
A pályázathoz 280 E Ft-os saját forrás a 2002. évi költségvetésben – a pályázati saját erő
megjelölését szolgáló elkülönített alapban – biztosítható.
5. A 2002. évi költségvetési koncepció mellékleteként elfogadott beruházási koncepció 1. A városi
élettér minőségi fejlesztése, 1., 2. Intézményhálózat fejlesztése, felújítása táblázat 7. sorát a
mellékelt táblázat szerint módosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetése: 2001. december 29.
a 3. pont esetében: 2002. évi márciusi kt. ülés
a 4. a pályázat benyújtására: 2002. január 15.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 3. pont esetében: Modrián Vilmos, a MOSB elnöke
a 4. pont esetében: dr. Sunyovszki Károly polgármester

88/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. A fenntartásában működő nevelési és oktatási intézmények – 60/2000. (VIII. 8.) KT. sz.
határozatában elfogadott – kötelező eszköz- és felszerelés – beszerzési ütemtervét az előterjesztés
3. sz. mellékletében meghatározottak szerint módosítja. 2002-ben és 2003-ban az adott évi
költségvetési lehetőségek függvényében határozza meg a saját erő nagyságát, és a fejlesztés
pályázati eszközökkel megvalósuló arányát.
2. Utasítja a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot, vizsgálja meg, hogy a szakértői
javaslat értelmében, melyek azok a közoktatási intézmények, ahol helyiség átalakítása szükséges
az alapfeladat ellátásához, és hol oldható meg a hiány pótlása a közoktatási intézményhez
közelben lévő létesítménnyel történő szerződéskötés alapján.
3. Utasítja Oroszlány város jegyzőjét, hogy a polgármesteri hivatal illetékes munkatársaival – az
elkövetkező két évben – vizsgáltassa meg a közoktatási intézmények hiányzó eszközeinek a
pótlására készített ütemezés teljesülését, és ha szükséges, készítse elő annak módosítását.
4. A 60/2000. (VIII. 8.) KT. sz. határozatának 1. pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő:
1., 4. pont esetében: a határozat kihirdetésére 2002. december 29.
2. pont esetében: a 2002. évi felújítási és beruházási program készítése
3. pont esetében: 2002. októberi, 2003. augusztusi testületi ülés
Felelős:
1., 3., 4. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet jegyző
2. pont esetében: Szedlák János a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság
elnöke
89/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályát az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
2.
Az 55/2001. (VI. 26.) Kt. számú határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
“4. Utasítja a polgármestert, hogy az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltóság létrehozásához,
működéséhez szükséges pénzügyi forrásról a 2002. évi költségvetés tervezésénél
gondoskodjék.”
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001.12.29.
a bírósági bejelentés megtételére: az alakuló közgyűlést követő 30 napon belül.
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Felelős:

a határozat végrehajtásáért: Dr. Sunyovszki Károly
a határozat kihirdetéséért és a bírósági bejelentés megtételéért: Dr. Judi Erzsébet
jegyző

90/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2002. évi munkatervét, és
utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározottak részére juttassa el annak 1 példányát.
Határidő:
Felelős:

2001. december 29.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

91/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Képviselő-testülete:
1. Átalakulással létrehozza az Oroszlányi Szolgáltató Részvénytársaságot.
2. 1.042.507 eFt eszközértékkel, 122.163 eFt kötelezettséggel, 908.873 eFt saját vagyonnal
elfogadja a jogelőd Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezetét.
3. 1.042.507 eFt eszközértékkel, 122.163 eFt kötelezettséggel, 908.873 eFt saját vagyonnal
elfogadja a jogutód Oroszlányi Szolgáltató Rt. vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét.
4. Elfogadja vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.
5. Elfogadja az Oroszlányi Szolgáltató Rt. alapító okiratának tervezetét.
6. Elfogadja az apportlista vagyontárgyait és értékét.
7. Elfogadja az apportról szóló könyvvizsgálói jelentést.
8. Az első igazgatóság tagjainak, 5 éves időtartamra megválasztja az alábbi személyeket:
a. Juhász József, anyja neve: Winczheim Erzsébet, lakcíme: Oroszlány, Szeptember 6. u. 61.
b. Lazók Zoltán anyja neve: Horváth Anna, lakcíme: Oroszlány, Erdész u. 44.
c. Modrián Vilmos, anyja neve: Kiss Erika, lakcíme: Oroszlány, Rákóczi u. 22.
9.
Első vezérigazgatónak, 5 éves időtartamra megválasztja: Lazók Zoltánt.
10. Az első felügyelő bizottság tagjainak, 3 éves időtartamra megválasztja az alábbi személyeket:
a. Cseh Béla, anyja neve: Virág Mária, lakcíme: Oroszlány, Bánki D. u. 37.
b. Jugovics József anyja neve: Ancsó Irén, lakcíme: Oroszlány Rákóczi u. 67.
c. Huber Antal, anyja neve: Stassz Anna, lakcíme: Oroszlány, Fürst S. u. 13.
11. Első könyvvizsgálónak, 5 éves időtartamra megválasztja: Beck Józsefnét, Oroszlány, Radnóti
u. 14. sz. alatti lakost.
Határidő:
Az átalakulás meghirdetésére: az ülést követő 8. nap.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez való bejelentésre: az ülést követő 8.
nap.
A cégbírósághoz való bejelentésre: a második hirdetés megjelenését követő 15 nap.
Felelős:
A határozat kihirdetésére: dr. Judi Erzsébet jegyző
A meghirdetésre, bejelentésre: Lazók Zoltán ügyvezető igazgató.
92/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat
A képviselő-testület Dr. Sunyovszki Károly polgármestert egyszeri bruttó 3.000 e Ft jutalomban
részesíti, mely összeg kifizetését a megkötött szerződés szerint megfizetendő 34.900 e Ft-nak az
önkormányzat számláján való megjelenéséhez köti.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2001. december 29.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

93/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg az 1/472/2001. számú határozatot helyben
hagyja.
Határidő:
2001. december 27.
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Felelős:

Dr. Judi Erzsébet jegyző

1/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. január 30.
3. pont esetében: azonnal
4., 7. pont esetében: a 2001. évi költségvetés elfogadása
5. pont esetében: január 24-ét követő pénzügyi és közigazgatási bizottsági ülések
6. pont esetében: 2001. február 13.
2/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. január 30.
3/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
Határidő:
2001. január 31.
4/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
Határidő:
2001. január 31.
5/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
Határidő:
2001. február 1.
6/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
Határidő:
1-2. pont esetében: a februári képviselő-testületi ülés
3. pont esetében: a költségvetés elfogadása
7/2001. (I. 23.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. január 31.
8/2001. (II. 13.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. február 21.
9/2001. (II. 13.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. február 21.
10/2001. (II. 13.) KT sz. határozat
Határidő
a határozat kihirdetésére: 2001. február 21.
a 2. pont estében:
2001. március 10.
a 4. pont esetében
a vagyonrendelet módosítására: a képviselő-testület 2001. március hónapi ülése
a vagyon értékének számviteli nyilvántartásba vételére: 2001. június 30.
11/2001. (II. 13.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. február 21.
a pályázat kiírására: 2001. február 28.
12/2001. (II. 13.) KT sz. határozat
Határidő: a határozat kihirdetésére 2001. február 21.
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13/2001. (II. 13.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére:
2001. február 21.
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására: 2001. február 28.
a megyei bírósághoz történő bejelentésre:
2001. február 28.
14/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
2-5. pont esetében: a pályázat benyújtására: 2001. március 30.
6. pont esetében: azonnal
7-8. pont esetében: áprilisi testületi ülés
9.pont esetében: 2001. április 15.
15/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
16/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
17/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
18/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
19/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Határidő:
2001. április 24.
20/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
21/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
22/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
23/2001. (III. 27.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. április 4.
24/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. május 2.
a 2. pont esetében: az okmányiroda irodavezetői álláshelyének betöltésére: 2001. július 1.
3. pont esetében: az igény benyújtására: 2001. május 10.
4-5. pont esetében: azonnal
6. pont esetében: a pénzügyi elszámolás lebonyolítására: 2001. július 15.
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a módosított társulási megállapodás KEM Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez történő megküldésére:
az aláírást követően: 15 napon belül
25/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
folyamatos
26/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. május 2.
27/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
az 1. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 2001. május 4.
a 2. pont esetében: 2002. augusztus 8.
28/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
1. pont esetében: 2001. május 5.
2. pont esetében: 2001. december 18.
29/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
1. pont esetében: a költségvetési rendelet módosítása
2. pont esetében: a megállapodás megkötésére: 2001. május 30.
30/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
a megállapodás megkötésére 2001. május 15.
31/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
a pályázat kiírására: 2001. május 31.
a további feladatokra: folyamatos
32/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. május 2.
33/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
2001. május 5.
34/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
2001. július 5.
35/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
folyamatos
36/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. május 2.
37/2001. (IV. 24.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. május 2.
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38/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. június 6.
a 4. pont esetében: 2001. május 9.
a 5. pont esetében: a pályázat benyújtására 2001. május 31.
a 6. pont esetében: a határozat kiegészítésére: 2001. június 7.
a 7. pont esetében: a pályázat elkészítésére: 2001. június 15.
39/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Határidő:
2001. június 6.
40/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Határidő:
2001. június 6.
41/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. június 6.
42/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Határidő:
1., 3., 4. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 2001. június 6.
2. pont esetében: folyamatos
5. pont esetében: 2001. szeptember 1.
43/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Határidő:
1. pont esetében: 2001. június 6.
2. pont esetében: 2001. augusztus 7.
44/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére, a 6. pont esetében a pályázat kiírására: 2001. június 6.
4. pont esetében: szeptemberi kt. ülés
2., 5. pont esetében: folyamatos
45/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Határidő:
2001. július 31.
46/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Határidő:
2001. május 31.
48/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Határidő:
2001. június 6.
49/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Határidő:
2001. június 6.
50/2001. (V. 29.) KT sz. határozat
Határidő:
2001. június 6.
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51/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. július 4.
a 2. pont esetében: a vélemények összegyűjtésére: 2001. szeptember 15. , az előterjesztés elkészítésére:
2001. október 15.
a 3. pont esetében: 2001. augusztus 1.
a 4. pont esetében: június 29.
az 5. pont esetében: 2003. január 1.
a 6. pont esetében: a pályázat benyújtására: 201. június 30.
a 7-9. pont esetében: 2001. június 29.
52/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. július 4.
a határozat végrehajtására: 2001. július 15.
53/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő:
az 1. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 2001. július 4.
a 2. pont esetében: a megyei bíróságra történő bejelentésre: 2001. augusztus 4.
54/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő:
1., 3. pontok esetében: a határozat kihirdetése: 2001. július 6.
1.
pont esetében: folyamatos
55/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. június 6.
a határozatban foglaltak végrehajtására: folyamatos
56/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő:
2001. július 15.
57/2001. (VI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő:
2001. augusztus 5.
58/2001. (VII. 10.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. július 18.
a határozatban foglaltak végrehajtására: 2001. július 15.
59/2001. (VIII. 7.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére:
2001. augusztus 15.
2. pont esetében:
a nyilatkozat továbbítására: 2001. szeptember 10.
a pályázat kiírására:
2001. szeptember 12.
3-7. pont esetében:
azonnal
60/2001. (VIII. 7.) Kt. sz. határozat
Határidő: 2001. augusztus 15.
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61/2001. (VIII. 7.) Kt. sz. határozat
Határidő: 2001. augusztus 31.
62/2001. (VIII. 7.) Kt. sz. határozat
Határidő:
2001. szeptember 30.
63/2001. (VIII. 7.) Kt. sz. határozat
Határidő:
2001. augusztus 19.
64/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. október 3.
a 3. pont esetében: az előszerződés megkötésére: 2001. október 31.
a 4., 7. pont esetében: azonnal
a 8. pont esetében: a 2002. évi költségvetés előkészítése
a 9. pont esetében: 2001. szeptember 28.
65/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
Határido:
azonnal
66/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. október 3.
67/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. október 3.
68/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2001. október 3.

69/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
Határidő: 2001. szeptember 30.
70/2001. (IX. 25.) Kt. sz. határozat
Határidő:
határozat kihirdetésére: 2001. október 3.
bírósági bejegyzés megtételére: október 25.
71/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Határidõ:
a határozat kihirdetésére: 2001. november 8.
a bírósági bejelentés megtételére: 2001. november 25.
a 4. pont esetében: 2001. október 30.
az 5. pont esetében: a költségvetési rendelet módosításának tárgyalása
72/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Határidõ:
a határozat kihirdetésére: 2001. november 8.
73/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Határidő:
2001. december 18.
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74/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Határidő:
1., 2., 3., pont esetében a határozat kihirdetésére: 2001. november 8.
4., pont esetében: 2002. február 28.
5., pont esetében: 2002. évi költségvetés elfogadása.
6. pont esetében: 2002. augusztus 20.
75/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Határidő:
2001. november 30.
76/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Határidõ: a határozat kihirdetésére: 2001. november 8.
77/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Határidõ:
a határozat kihirdetésére: 2001. november 8.
78/2001. (X. 30.) Kt. sz. határozat
Határidõ:
2001. november 20.
79/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. december 3.
a 7. pont esetében: az ígérvény kérésére: 2001. november 27., a címzett támogatás
benyújtására: 2001. december 15.
a. 3. pont esetében: 2001. december 31.
a. 4. és 5. pont esetében: 2001. november 26.
80/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő:
azonnal
81/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a 2002. évi költségvetési rendelet elkészítése
82/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a kihirdetésre: 2001. december 3.
83/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő: azonnal
84/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. december 3.
a határozat: 2002. január 1. napján lép hatályba
85/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: december 3.
A bírósági bejelentés megtételére: 2001. december 22.
86/2001. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Határidõ:
a határozat kihirdetésére: 2001. december 3.
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87/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetése: 2001. december 29.
a 3. pont esetében: 2002. évi márciusi kt. ülés
a 4. a pályázat benyújtására: 2002. január 15.
88/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat
Határidő:
1., 4. pont esetében: a határozat kihirdetésére 2001. november 8.
2. pont esetében: a 2002. évi felújítási és beruházási program készítése
3. pont esetében: 2002. októberi, 2003. augusztusi testületi ülés
89/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2001.12.29.
a bírósági bejelentés megtételére: az alakuló közgyűlést követő 30 napon belül.

90/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat
Határidő:
2001. december 29.
91/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat
Határidő:
Az átalakulás meghirdetésére: az ülést követő 8. nap.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez való bejelentésre: az ülést követő 8.
nap.
A cégbírósághoz való bejelentésre: a második hirdetés megjelenését követő 15 nap.
92/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2001. december 29.
93/2001. (XII. 21.) Kt. sz. határozat
Határidő:
2001. december 27.
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2001. január 30.
1/2001. (I. 23.)
2/2001. (I. 23.)
2001. január 31.
3/2001. (I. 23.)
4/2001. (I. 23.)
7/2001. (I. 23.)
2001. február 1.
5/2001. (I. 23.)
2001. február 13.
1/2001. (I. 23.)
6/2001. (I. 23.)
2001. február 21.
8/2001. (II. 13.)
9/2001. (II. 13.)
10/2001. (II. 13.)
11/2001. (II. 13.)
12/2001. (II. 13.)
13/2001. (II. 13.)
2001. február 28.
11/2001. (II. 13.)
13/2001. (II. 13.)
2001. március 10.
10/2001. (II. 13.) 2.
2001. március 27.
10/2001. (II. 13.) 4.
2001. március 30.
14/2001. (III. 27.) 2-4.
2001. április 4.
14/2001. (III. 27.)
15/2001. (III. 27.)
16/2001. (III. 27.)
17/2001. (III. 27.)
18/2001. (III. 27.)
20/2001. (III. 27.)
21/2001. (III. 27.)
22/2001. (III. 27.)
23/2001. (III. 27.)
2001. április 15.
14/2001. (III. 27.) 9.
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2001. áprilisi kt. ülés
14/2001. (III. 27.) 7., 8.
18/2001. (III. 27.)
2001. május 2.
24/2001. (IV. 24.)
26/2001. (IV. 24.)
27/2001. (IV. 24.)
32/2001. (IV. 24.)
36/2001. (IV. 24.)
37/2001. (IV. 24.)
2001. május 5.
28/2001. (IV. 24.) 1.
334/2001. (IV. 24.)
2001. május 10.
24/2001. (IV. 24.) 3.
2001. május 15.
30/2001. (IV. 24.)
2001. május 30.
29/2001. (IV. 24.)
2001. május 31.
31/2001. (IV. 24.)
2001. június 29.
51/2001. (VI. 26.) 4., 7-9.
2001. június 30.
10/2001. (II. 13.) 4.
51/2001. (VI. 26.) 6.
2001. július 1.
24/2001. (IV. 24.) 2.
2001. július 4.
51/2001. (VI. 26.)
52/2001. (VI. 26.)
53/2001. (VI. 26.)
54/2001. (VI. 26.)
55/2001. (VI. 26.)
2001. július 5.
34/2001. (IV. 24.)
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2001. július 15.
24/2001. (IV. 24.) 6.
52/2001. (VI. 26.)
55/2001. (VI. 26.)
58/2001. (VII. 10.)
2001. július 18.
58/2001. (VII. 10.)
2001. augusztus 1.
51/2001. (VI. 26.) 3.
2001. augusztus 4.
53/2001. (VI. 26.) 2.
2001. augusztus 5.
57/2001. (VI. 26.)
2001. augusztus 15.
59/2001. (VIII. 7.)
60/2001. (VIII. 7.)
2001. augusztus 19.
63/2001. (VIII. 7.)
2001. augusztus 31.
61/2001. (VIII. 7.)
2001. szeptember 10.
59/2001. (VIII. 7.)
2001. szeptember 12.
59/2001. (VIII. 7.)
2001. szeptember 15.
51/2001. (VI. 26.) 2.
2001. szeptember 28.
64/2001. (IX. 25.)
2001. szeptember 30.
62/2001. (VIII. 7.)
69/2001. (IX. 25.)
2001. október 3.
64/2001. (IX. 25.)
66/2001. (IX. 25.)
67/2001. (IX. 25.)
68/2001. (IX. 25.)
70/2001. (IX. 25.)
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2001. október 15.
51/2001. (VI. 26.) 2.
2001. október 25.
70/2001. (IX. 25.)
2001. október 30.
71/2001. (X. 30.) 4.
2001. október 31.
64/2001. (IX. 25.)
2001. november 8.
71/2001. (X. 30.)
72/2001. (X. 30.)
74/2001. (X. 30.) 2. pont
76/2001. (X. 30.)
77/2001. (X. 30.)
2001. november 20.
78/2001. (X. 30.)
2001. november 25.
71/2001. (X. 30.) 2. pont
2001. november 26.
79/2001. (XI. 26.)
2001. november 27.
79/2001. (XI. 26.)
2001. november 30.
75/2001. (X. 30.)
2001. december 3.
79/2001. (XI. 26.)
82/2001. (XI. 26.)
85/2001. (XI. 26.)
86/2001. (XI. 26.)
2001. december 15.
79/2001. (XI. 26.)
2001. december 18.
28/2001. (IV. 24.) 2.
73/2001. (X. 30.)
2001. december 22.
85/2001. (XI. 26.)
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2001. december 31.
79/2001. (XI. 26.)
2001. december 29,
87/2001. (XI. 29.)
89/2001. (XII. 21.)
90/2001. (XII. 21.)
91/2001. (XII. 21.)
92/2001. (XII. 21.)
93/2001. (XII. 21.)
azonnal
1/2001. (I. 23.)
24/2001. (IV. 24.)
59/2001. (VIII. 7.)
64/2001. (IX. 25.)
65/2001. (IX. 25.)
80/2001. (XI. 26.)
83/2001. (XI. 26.)
a 2001. évi költségvetés elfogadása
1/2001. (I. 23.)
14/2001. (III. 27.) 6.
a január 24-ét követő pénzügyi és közigazgatási bizottsági ülések
1/2001. (I. 23.)
az aláírást követően 15 napon belül
24/2001. (IV. 24.)
folyamatos
25/2001. (IV. 24.)
31/2001. (IV. 24.)
35/2001. (IV. 24.)
54/2001. (VI. 26.)
A cégbírósághoz való bejelentésre:
a meghirdetést követő 15 nap.
2002. január 15.
87/2001. (XII. 29.)
2002. évi költségvetés elfogadása
74/2001. (X. 30.) 5. pont
81/2001. (XI. 26.)
2002. február 28.
74/2001. (X. 30.) 4. pont
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2002. márciusi kt. ülés
87/2001. (XII. 29.)
2002. augusztus 8.
24/2001. (IV. 24.) .
2002. augusztus 20.
74/2001. (X. 30.) 6. pont
2003. január 1.
51/2001. (VI. 26.) 5.
A költségvetési rendelet módosítása
29/2001. (IV. 24.) 1.
71/2001. (X. 30.) 5.
A 2002. évi költségvetés előkészítése
64/2001. (IX. 25.)
A 2002. évi felújítási és beruházási program
88/2001. (XII. 21.)
2002. október, 2003. augusztusi kt. ülés
88/2001. (XII. 21.)
Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltóság közgyűlését követő 30. nap
89/2001. (XII. 21.)

