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2005. évi határozatok
1/2005. (I. 25.) Kt. határozat

3/2005. (I. 25.) Kt. határozat

a két ülés között történt fontosabb eseményekről, hozott döntésekről,
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének ünnepi
programtervéről
„Jó tanuló, jó sportoló” pályázat kiírásáról

4/2005. (I. 25.) Kt. határozat

felhívás városi kitüntetések kibocsátásáráról

5/2005. (I. 25.) Kt. határozat

utca elnevezéséről

6/2005. (I. 25.) Kt. határozat

Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. 2005. évi üzleti
tervéről

7/2005. (II. 22.) Kt. határozat

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

8/2005. (II. 22.) Kt. határozat

a polgármester 2005. évi illetményének, juttatásainak megállapításáról

9/2005. (II. 22.) Kt. határozat

szennyvízkezelési díj megállapításáról

10/2005. (II. 22.) Kt. határozat

oktatási intézmények átszervezéséről

11/2005. (II. 22.) Kt. határozat

2004. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

12/2005. (II. 22.) Kt. határozat

az Oroszlányi Rendőrkapitányság 2004. évi munkájáról

13/2005. (II. 22.) Kt. határozat

az ipari parki ingatlanok legalacsonyabb értékének és közmű
igénybevételi díjának meghatározásáról

14/2005. (II. 22.) Kt. határozat

városi kitüntetési javaslatok elbírálásáról

15/2005. (III. 3.) Kt. határozat

az Önkormányzat részéről történő ingatlanbiztosítékkal ellátott
fedezet biztosításáról a „Tópart Apartman” ingatlanfejlesztési project
megvalósításához

16/2005. (III. 3.) Kt. határozat

együttműködési szándékról a Majki Műemlékegyüttes felújításához

17/2005. (III. 22.) Kt. határozat

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

18/2005. (III. 22.) Kt. határozat

a 2004. évben elnyert társadalmi- és sportcélok támogatásra
biztosított összegek elszámolásáról, a 2005. évi pályázati kiírásról

19/2005. (III. 22.) Kt. határozat

beszámoló az Önkormányzati Szociális Szolgálat tevékenységéről

20/2005. (III. 22.) Kt. határozat

beszámoló a Bölcsődei Szolgálat tevékenységéről

21/2005. (III. 22.) Kt. határozat

tájékoztató az önkormányzat 2004.
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

22/2005. (III. 22.) Kt. határozat

a városi strand hasznosításáról

23/2005. (III. 22.) Kt. határozat

utca elnevezéséről

2/2005. (I. 25.) Kt. határozat

évi

gyermekjóléti

és
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24/2005. (III. 22.) Kt. határozat

"Jó tanuló - jó sportoló" cím adományozásáról

25/2005. (IV. 26.) Kt. határozat

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

26/2005. (IV. 26.) Kt. határozat

a 2004. évi költségvetés teljesítéséről

27/2005. (IV. 26.) Kt. határozat

az önkormányzat vagyonáról

28/2005. (IV. 26.) Kt. határozat

társadalmi célok megvalósítását szolgáló pályázatok elbírálásáról

29/2005. (IV. 26.) Kt. határozat

sportcélok megvalósítását szolgáló pályázatok elbírálásáról

30/2005. (IV. 26.) Kt. határozat

a közművelődési és közoktatási intézményei szervezeti és működési
szabályzatainak felülvizsgálatáról

31/2005. (IV. 26.) Kt. határozat

az Arany János Általános Iskola, a József Attila Általános Iskola és a
Móra Ferenc Kollégium intézményvezetői tevékenységről

32/2005. (IV. 26.) Kt. határozat

külterületi lakott hely elnevezéséről

33/2005. (IV. 26.) Kt. határozat

az oroszlányi Takács I. u. 1. sz. ingatlan bérbeadásáról szóló
alapszerződés módosításáról

34/2005. (IV. 26.) Kt. határozat

a „Tópart Apartman” ingatlanfejlesztési project megvalósításáról
a két ülés között történt fontosabb eseményekről, hozott döntésekről,
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

36/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat

az Állami Számvevőszék számvevői jelentéséről

37/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat

felhívás kibocsátása városi kitüntetésekre irányuló
javaslatokról

38/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat

Oroszlány Város Térség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaság
2004. évi gazdasági tevékenységéről, eredmény-kimutatásáról,
mérlegéről

39/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat

a költségvetés struktúráját érintő racionalizálás előkészítéséről

40/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat

önkormányzati vagyon hasznosításáról

41/2005. (V. 24.) Kt. határozat

a 2005. évi szociális bérlakás-igénylők névjegyzékéről

42/2005. (V. 24.) Kt. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat elleni fellebbezés
elbírálásáról

43/2005. (VI. 28.) Kt. határozat

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

44/2005. (VI. 28.) Kt. határozat

a közterületek rendjéről és használatáról

45/2005. (VI. 28.) Kt. határozat

Oroszlány Város Településrendezési Tervéről

46/2005. (VI. 28.) Kt. határozat

önkormányzati fejlesztési hitellel kapcsolatos koncepcióról, valamint
a fejlesztési hitelkonstrukcióról

47/2005. (VI. 28.) Kt. határozat

a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

48/2005. (VI. 28.) Kt. határozat

önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról
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49/2005. (VI. 28.) Kt. határozat

külterületi lakott hely elnevezéséről

50/2005. (VI. 28.) Kt. határozat
51/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

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

52/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

Oroszlány város településszerkezeti tervéről

53/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek felújításának
támogatásáról

54/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

rendeletek felülvizsgálatáról

55/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

az Oroszlányi Szolgáltató Részvénytársaság 2004. évi módosított
beszámolója az önkormányzati bérlakás üzemeltetéséről

56/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

a visszaköltözni kívánó Iskola úti bérlők elhelyezésének
vizsgálatáról

57/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

ingatlanok nyilvános versenytárgyaláson való bérbeadásáról

58/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

UNDP pályázatáról

59/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

pályázat benyújtásáról

60/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

a József Attila Általános Iskola igazgatójának kinevezéséről

61/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

városi kitüntetési javaslatok elbírálásáról

62/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

a LANDFORD Kft. taggyűléséről

63/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

vagyonértékesítésről

64/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

vagyonértékesítésről

65/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

vagyonértékesítésről

66/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálásáról

67/2005. (IX. 20.) Kt. határozat

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

68/2005. (IX. 20.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről

69/2005. (IX. 20.) Kt. határozat

önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

70/2005. (IX. 20.) Kt. határozat

az Iskola út 1-3., Fürst Sándor út 27. számú ingatlan bérlőinek
elhelyezéséről

71/2005. (IX. 20.) Kt. határozat

a költségvetés struktúráját érintő racionalizálásról

72/2005. (IX. 20.) Kt. határozat

az oktatási intézmények 2004/2005. tanévben végzett munkájáról
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73/2005. (IX. 20.) Kt. határozat

terület elnevezéséről

74/2005. (IX. 20.) Kt. határozat

személyi kérdésekről

75/2005. (IX. 20.) Kt. határozat

vagyonértékesítésről

76/2005. (IX. 20.) Kt. határozat

egyedi államigazgatási ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásáról

77/2005. (X. 10.) Kt. határozat

Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás megalakításához
szükséges döntések meghozatala

78/2005. (X. 24.) Kt. határozat

Közmunkaprogram pályázat beadása

79/2005. (X. 25.) Kt. határozat

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

80/2005. (X. 25.) Kt. határozat

A szociális segély folyósításának feltételeként meghatározott együttműködésről

81/2005. (X. 25.) Kt. határozat

Tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályainak bevezetéséről

82/2005. (X. 25.) Kt. határozat

A közigazgatási hatósági
szabályainak bevezetéséről

83/2005. (X. 28.) Kt. határozat

Hulladékudvar és Hulladékgyűjtő szigetek helyének kijelölése

84/2005. (X. 25.) Kt. határozat

Az Önkéntes Tűzoltóság
tevékenységéről,

85/2005. (X. 25.) Kt. határozat

Tájékoztató az Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület 2005. évi
munkájáról

86/2005. (X. 25.) Kt. határozat
87/2005. (X. 25.) Kt. határozat
88/2005. (X. 25.) Kt. határozat

Jó tanuló-jó sportoló cím pályázat
2006. évi Ellenőrzési Naptárról
Vagyonértékesítésről

eljárás

Oroszlány

és

szolgáltatás

tájékoztatója

általános

2005.

évi
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90/2005. (XI. 22.) Kt. határozat

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

91/2005. (XI. 22.) Kt. határozat

a közterület-használati díjak módosításáról

92/2005. (XI. 22.) Kt. határozat

Oroszlány
Város
Önkormányzata
2005.
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

93/2005. (XI. 22.) Kt. határozat

folyószámla hitelkeret emeléséről

94/2005. (XI. 22.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési
koncepciójának megalkotásáról

95/2005. (XI. 22.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata 2006. évi beruházási
koncepciójának megalkotásáról

96/2005. (XI. 22.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata által
közalapítványok működéséről, vagyonáról

97/2005. (XI. 22.) Kt. határozat

a Városi Civil Fórum munkájáról

98/2005. (XI. 22.) Kt. határozat

„Jó tanuló, jó sportoló” cím adományozásáról

évi

alapított

99/2005. (XII. 13.) Kt. határozat

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

100/2005. (XII. 13.) Kt. határozat

a szennyvízkezelési díj megállapításáról

101/2005. (XII. 13.) Kt. határozat

a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról

102/2005. (XII. 13.) Kt. határozat

a „Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervének” módosításáról

103/2005. (XII. 13.) Kt. határozat

a Képviselő-testület 2006. évi munkatervéről

104/2005. (XII. 13.) Kt. határozat

hiteltörlesztés átütemezéséről

105/2005. (XII. 13.) Kt. határozat

a káptalanfüredi ifjúsági tábor fenntartásának, fejlesztésének
lehetőségeiről

106/2005. (XII. 13.) Kt. határozat

a temetői urnafal megszüntetéséről

107/2005. (XII. 13.) Kt. határozat

pályázatának támogatásáról

108/2005. (XII. 13.) Kt. határozat

vagyonértékesítésről

109/2005. (XII.13.) Kt. határozat

vagyonértékesítésről

1/2005. (I. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról elfogadja.
2.
A polgármesteri hivatal köztisztviselői 2005. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához a kiemelt célokat az előterjesztés mellékletében megfogalmazottak szerint állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. február 2.
a 2. pont esetében: 2005. március 31., illetve a decemberi kt. ülés
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester

2/2005. (I. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az önkormányzat 2005. évi programtervét elfogadja, és utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy biztosítsa a
szükséges mértékben az események költségvetési támogatását.
2.
Az ünnepi programterv végrehajtásának szervezésével a polgármesteri hivatal szervezési osztályát,
koordinálásával a művelődési, oktatási és sport bizottságot javasolja megbízni.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. február 2.
Rajnai Gábor polgármester

3/2005. (I. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a „Jó tanuló, jó sportoló” cím
adományozására a pályázatban leírt feltételek alapján.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. február 2.
a határozat kihirdetésére Dr. Judi Erzsébet jegyző

4/2005. (I. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az előterjesztés melléklete szerinti „FELHÍVÁS” közzétételéről, az a
képviselő-testület hivatalos lapjában, a városi televízió képújságában, Oroszlány város internetes honlapján,
valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.
2.
Utasítja a MOSB-ot, hogy a beérkezett kitüntetési javaslatok alapján a városi kitüntetésekre irányuló
javaslatot a 2005. február 22-ei képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. február 2.
a határozat végrehajtására: az 1. pont esetében: azonnal
a 2. pont esetében: 2004. február 22.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: az 1. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében: Jugovics József, a MOSB elnöke

5/2005. (I. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
A 8143. számú, 548/2 hrsz-ú országos közút Takács Imre utca - Rákóczi Ferenc út kereszteződéséből
kiinduló útnak a Környei út elnevezést adja.
2.
A 2421/90 hrsz-ú út megnevezésű ingatlannak a Fellner Jakab utca elnevezést adja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. február 2.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

6/2005. (I. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú
Társaság 2005. évi üzleti tervében foglaltakat.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. február 2.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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7/2005. (II. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
2.Nem támogatja az oroszlányi 0230. helyrajzi számú külterületi ingatlan ipari (ipari jellegű, raktározási) célú
hasznosítását.
3.Elfogadja a Családok Átmeneti Otthonának Szakmai Programját.

4.Elfogadja a Vallási Turisztikai központ hasznosítási programját.
5.Nem járul hozzá a Bányászati Múzeum területén található Mártír emlékmű Bányász Klub előtti parkba történő
áthelyezéséhez.
6.Felhatalmazza a polgármestert a módosított Konzorcionális Szerződés aláírására.
7.Hozzájárul ahhoz, hogy dr. Judi Erzsébet jegyző és Kormosné dr. Kovács Katalin aljegyző alapilletménye 2005. január 1-jétől 2005. december 31-éig – 15-15%-kal magasabb mértékben kerüljön megállapításra.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: március 2.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 6. pont esetében: a szerződés aláírására: Rajnai Gábor polgármester
a 7. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester

8/2005. (II. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.Rajnai Gábor polgármester illetményét 2005. év január hó 1. napjától kezdődően havi bruttó 437.500,- Ftban;
2.jutalmát a végzett munkájának utólagos értékelése alapján évi maximum bruttó 2.388.000 Ft-ban állapítja
meg;
3.egyéb juttatásként évi 70.000 Ft ruházati költségtérítést, 8.000 Ft/hó étkezési hozzájárulást állapít meg;
4.a költségtérítés összegét havi 107.250 Ft-ban határozza meg.
5.Felhatalmazza a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a polgármesterrel a saját gépjármű hivatalos célú
használatára vonatkozó külön megállapodást kösse meg, a kamatmentes illetményelőleg felvételét engedélyezze.
Felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy a jutalom negyedévente történő kifizetéséhez a képviselő-testület
tevékenységének munkaterv szerinti végrehajtásának értékelése alapján járuljon hozzá.
Határidő:
Felelős:

2005. március 2.
a határozat kihirdetéséért Dr. Judi Erzsébet jegyző

9/2005. (II. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a város szennyvíz és csatornamű használatba adására és üzemeltetésére 2001. január 2-án
megkötött szerződés módosított és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét;
2. Elfogadja a szerződés 2005. évre vonatkozó függelékét, amelynek alapján
• a szolgáltató költségeinek fedezetére költségvetésében 69.512 EFt-t fajlagos költségek csökkentését célzó
támogatás biztosít,
• a csatornahálózat rekonstrukciójára, értéknövelő felújítására költségvetésében 21.451 EFt fedezetet
biztosít külön testületi döntés alapján.
3. A szennyvíztelepi eszközök elhasználódása, a csatornahálózat rendkívüli felújítása fedezetének biztosítására
az amortizáció összegének megfelelő bérleti díjat a hatósági árban érvényesíteni engedi oly módon, hogy az, 6
év alatt az árba beépüljön. Erre tekintettel az árat évente minimum az előző évi 3 %-ával megemeli.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. március 1.
a határozat végrehajtására: 2005. március 1.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester

Aktualizálva: 2008. 03. 20. 7:45
10/2005. (II. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.2005. szeptember 1-jétől összevonja a József Attila Általános Iskolát és az Arany János Általános Iskolát.
a) 2005. szeptember 1-jei hatállyal megszünteti az Arany János Általános Iskolát, jogutódnak jelöli
ki a József Attila Általános Iskolát.
2.2005. szeptember 1-jei hatállyal megszünteti a Móra Ferenc Kollégiumot mint önálló intézményt, jogutódnak a
Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Szakiskolát jelöli ki. A Móra Ferenc Kollégium a Benedek Elek
Általános Iskola és Speciális Szakiskola tagintézményeként működik tovább.
3.Utasítja a polgármestert a megszüntető okiratok elkészítésére, a feladatot átvevő intézmények alapító okiratainak
módosítására.
4.Utasítja a polgármestert az átszervezésben érintett intézményeknél a vagyon átadás-átvétel elrendelésére, a
költségvetés szükségszerű módosítására.
5.Utasítja az átvevő intézmény igazgatóját, hogy a megszűnő iskolánál felmerülő tanulói jogviszony
megváltoztatásával kapcsolatos teendőket 2005. június 30-áig végezze el.
6.Utasítja a megszűnő intézmények igazgatóját, hogy a beosztott pedagógusok, dolgozók közalkalmazotti
jogviszonyának végleges rendezésével kapcsolatos teendőket 2005. augusztus 31-éig végezzék el.
7.Utasítja a polgármestert, hogy az oktatási intézmények felújítására készíttessen egy programtervet, melyet a
decemberi ülésen terjeszt elő. Az oktatási intézmények teljes felújítása 2010-ig elvégzi. 1
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtására:
a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtásáért:
a határozat végrehajtásáért:
a határozat végrehajtásáért:

2005. március 2.
az 1., 2., 6. pont esetében: 2005. augusztus 31.
a 3. pont esetében: 2005. június 28-ai Kt-ülés
a 4. pont esetében: 2005. szeptember 20.
az 5.pont esetében: 2005. június 30.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
az 1., 2., 3., 4. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
a 5. pont esetében: Csőre Imréné az Arany János Általános
Iskola és Tóth Gábor a József Attila Általános Iskola igazgatója
az 6. pont esetében: Csőre Imréné az Arany János Általános
Iskola, Tóth Gábor a József Attila Általános Iskola, Iván
Lászlóné a Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő
Speciális Szakiskola és Hidasi Zsoltné a Móra Ferenc Kollégium
igazgatója

11/2005. (II. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a polgármester 2004. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről készített beszámolóját.
2. Jóváhagyja, hogy az önkormányzati intézmények függetlenített belső ellenőrzését is a Polgármesteri
Hivatal belső ellenőrzési vezetője lássa el.
3. Felhatalmazza a polgármestert a Belső ellenőrzési kézikönyv aláírására.
4. Elfogadja a 2005-2006. évre vonatkozó ellenőrzési naptár szerinti ütemezésben az intézmények
pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. március 2.
a határozat végrehajtására: az 1. számú melléklet szerint
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

12/2005. (II. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlányi Rendőrkapitányság 2004. évi
munkájáról szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: március 2.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

13/2005. (II. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oroszlányi Ipari Park I-III. területén lévő,
önkormányzati tulajdonú ipari és/vagy szolgáltatási célú ingatlanok eladási árának minimumát 2005. március 1jétől 2006. február 28. napjáig 1700 Ft/négyzetméter mértékben állapítja meg.
1

A 10/2005. (II. 22.) kt. 7. pontját a 2005. (XI. 22.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezte.

Aktualizálva: 2008. 03. 20. 7:45
Határidő :
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetésére:

2005. március 2.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

14/2005. (II. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.„OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű kitüntetésben részesíti Nagy Istvánt
„OROSZLÁNYÉRT” Kitüntető Díszoklevél elismerésben részesíti:
Bacsáné Bács Juditot, Lévai Károlynét és Marosi Józsefet.
2.Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy a kitüntetések 2005. március 15-én, a városi ünnepségen kerüljenek
átadásra.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: 2005. március 15.
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester

15/2005. (III. 3.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Hozzá kíván járulni a Landford Kft. által megvalósítandó „Tópart Apartman” ingatlanfejlesztési projekt 1.
ütem finanszírozása érdekében legfeljebb 100,0 M Ft hitelfedezeti értéket képviselő jelzálog biztosításához.
- Tervezett jelzálogjoggal érintett ingatlanként az oroszlányi 727 hrsz-ú, 6 ha 8711 m2 területű, sporttelep
művelési ágú és megnevezésű ingatlant jelöli meg.
- Előzetesen egyetért azzal, hogy a finanszírozó pénzintézet végleges kiválasztása a projekt társaság
szakmai kompetenciájában történik.
2. Az 1. pontban meghatározott cél végrehajtása érdekében a 85/2004. (IX. 19) Kormányrendelet 7. §-a alapján a
támogatási tervezetet a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájához előzetesen bejelenti. A
Képviselő-testület a Pénzügyminisztérium állásfoglalását követően hoz végleges döntést a jelzálogjog
biztosítása kérdésében.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2005. március 11.
a Pénzügyminisztérium felé a kérelem benyújtására: 2005. március 11.
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
a Pénzügyminisztérium felé a kérelem benyújtására: Rajnai Gábor polgármester

16/2005. (III. 3.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Műemlékek Állami Gondnoksága által PEA
II. (Pályázatokat Elbíráló Alaphoz) benyújtandó pályázatát. Együttműködési szándékát fejezte ki a Majki
Műemlékegyüttes felújításában és további működtetésében.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. március 11.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

17/2005. (III. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
2. Az Arany János Általános Iskola valamint a József Attila Általános Iskola összevonása és a tanulócsoportok
számának csökkenése miatt 2005. szeptember 1-től az Arany János Általános Iskola alkalmazotti létszáma
68,5-ről 56,5-re (8 pedagógusi, 1 pedagógiai munkát segítői, 2 gazdasági ügyviteli, 1 technikai álláshely
csökkenésével), a József Attila Általános Iskola alkalmazotti létszáma 61,4-ről 56,4-re (3 pedagógusi, 1
gazdasági ügyviteli, 1 technikai álláshely csökkenésével) változik.
3. Utasítja a polgármestert, hogy az intézmények létszámváltozását a költségvetésen vezesse keresztül.
4. 17,5 M Ft-ot biztosít a szilárd burkolatú belterületi utak burkolatának felújítására benyújtott pályázathoz, a
költségvetési céltartalék beruházási felhalmozási kiadásainak terhére.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületi közutak burkolat felújítására elkészített pályázatot nyújtsa
be a Magyar Államkincstár Komárom–Esztergom Megyei Területi Igazgatóságához.
6. Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2004. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása alapján
keletkezett visszafizetési kötelezettségének a Magyar Államkincstár által ellenőrzött és befogadott
pénzmaradvány terhére 2005. március 25-éig tegyen eleget.
7. A Szakorvosi Rendelőintézet bővítéséhez elnyert címzett támogatás 2003. évi ütemű, 1.342.647,- Ft összegű
maradványának további felhasználásáról lemond.
Határidő:
a határozat kihirdetésére:
2005. március 30.
az 5. pont esetében:
a pályázat benyújtására: 2005. március 31.
a 6. pont esetében:
2005. március 25.

Aktualizálva: 2008. 03. 20. 7:45
Felelős:

a 7. pont esetében:
a határozat kihirdetésére:
az 5. pont esetében:
a 6-7. pont esetében:

2005. március 31.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
a pályázat benyújtására: Rajnai Gábor polgármester
Rajnai Gábor polgármester

18/2005. (III. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A 2004. évre kiírt társadalmi és sportcélú pályázatok elszámolásáról készült tájékoztatást elfogadja.
2. Hozzájárul, hogy az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 130 E Ft támogatást a 2005. évi tavaszi
versenyen használja fel..
3. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert, hogy írjon ki pályázatot
− a társadalmi célok megvalósítására 3.840.000 Ft-os,
− a sportcélok megvalósítására 4.800.000 Ft-os önkormányzati támogatás elnyerésére.
Határidő:
a határozat kihirdetésére:
2005. március 30.
a pályázat kiírására:
azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetésére:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
a pályázat kiírására:
Rajnai Gábor polgármester
19/2005. (III. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Képviselő-testülete az Önkormányzati Szociális Szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja. Köszönetet mond a Szolgálat munkatársainak a feladatok magas szintű szakmai ellátásáért, a
krízishelyzet megelőzésében és kezelésében végzett munkájukért, a kistérségi szerepvállalásukért. Elismerését
fejezi ki a pályázati lehetőségek maximális kihasználásáért, amellyel jelentősen hozzájárultak a szociális
intézményrendszer fejlesztéséhez, felszereltségének javításához.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. március 30.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

20/2005. (III. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsődei Szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja. A bölcsőde munkatársai a gyermekek napközbeni ellátásának feladatait a Gyermekvédelmi törvény és a
"Bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai" követelményeinek
megfelelően, az irányelvek figyelembevételével végzik. Nagy gondot fordítanak a sajátos nevelési igényű, a
halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére is. A Képviselő-testület köszönetet mond a Bölcsődei Szolgálat
munkatársainak a magas színvonalú gondozó-nevelő tevékenységükért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. március 30.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

21/2005. (III. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. március 30.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

22/2005. (III. 22.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az oroszlányi uszoda és
strand épületére vonatkozóan:
1. A lekötött távhő alapdíj lemondását kezdeményezze az Oroszlányi Szolgáltató Rt felé.
2. Vizsgáltassa meg a strand és az uszoda közös közüzemi betáplálása megszüntetésének lehetőségét.
3. A strand nyári üzemeltetéséhez szükséges teljesítmény figyelembe vételével a szolgáltatóknál kezdeményezze
a villamos energia és vízfogyasztás lekötés teljesítményének csökkentését.
4. Gondoskodjon a közbeszerzési terv módosításáról
5. Három éves üzemeltetési szerződés megkötéséhez írjon ki és folytasson le közbeszerzési eljárást. Az
ajánlattételi felhívásnak az üzemeltetésen kívül tartalmaznia kell a létesítményre fordítandó minimum átlag
1,5 M Ft/év beruházás konkrét megvalósítását.
Felelős:
Határidő:

a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat végrehajtására: folyamatos

23/2005. (III. 22.) Kt. határozat

Aktualizálva: 2008. 03. 20. 7:45
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1130 hrsz-ú út megnevezésű ingatlannak a Závory
Zoltán utca elnevezést adja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. március 30.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

24/2005. (III. 22.) Kt. határozat
Jó tanuló, jó sportoló” kitüntető címet adományoz:
1.
Balogh Barbarának, Holló Zsoltnak, Hostya Viktornak a Ságvári Endre Általános Iskola, Baricsa
Viktóriának, Kunkli Roxánának és Kunkli Szabolcsnak a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
tanulóinak.
2.
Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy a 2005. április 26-ai Képviselő-testületi ülésre készítse elő a
kitüntetések átadását.
3.
Utasítja Oroszlány város polgármesterét, hogy az országos és a nemzetközi sportversenyeken helyezést
elért tanulókat felkészítő edzőiket és tanáraikat részesítse elismerő oklevélben.
4.
Elfogadja, hogy a „Jó tanuló – jó sportoló” cím pályázati kiírására minden év októberében kerüljön sor, a
döntésre novemberben és a díjak átadására a decemberi testületi üléseken.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a kitüntetések átadására:
az elismerő oklevél átadására:
a 4. pont esetében:
a határozat kihirdetése:
a kitüntetések átadása:
az elismerő oklevél átadására:
a 4. pont esetében:

2005. március 30.
2005. április 26.
2005. októbere.
2005. október 25.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester
Rajnai Gábor polgármester
Rajnai Gábor polgármester

25/2005. (IV. 26.) 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
határozatok végrehajtásáról.
2. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 2005. november 1.
napján történő hatálybalépéséig az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának ütemtervét az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja, a 2005. évi munkatervét az ütemterv szerint kiegészíti.
3. Forrást biztosít az alábbi feladatokra a beruházási céltartalékból elkülönítve
• a Hivatal költségvetésében:
Bölcsőde teljes felújításának tervezése (TERKI pályázat elkészítéséhez)
775 e Ft
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének tervezése
450 e Ft
Káptalanfüredi ifjúsági tábor konyha-épülete felújításának tervezése
560 e Ft
• az Önkormányzati Szociális Szolgálat költségvetésében:
Családok átmeneti otthona emeleti vizesblokkjának felújítására kiegészítés
2.541 e Ft
• Oroszlány Város Óvodái költségvetésében:
Malomsori óvoda szellőzőkéményeinek elbontása
520 e Ft
• Arany János Általános Iskola költségvetésében:
Arany János Általános Iskola tetőjavítása
366 e Ft
• Benedek Elek Általános Iskola költségvetésében:
Benedek Elek Általános Iskola járdajavítása, mobil rámpa készítése
150 e Ft
4. Gondoskodik a káptalanfüredi ifjúsági tábor konyha-épülte ütemezett felújításának 2006. évi megkezdéséről.
5. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság személyi állományának anyagi megbecsülése céljából Szent György napi
jutalmazásra 100 E Ft pénzeszközt adományoz a rendőrség részére.
Felhatalmazza a polgármestert 15/2004. (BK 13.) BM utasításnak megfelelő adományozásra
vonatkozó ,megállapodás megkötésére.
Utasítja a polgármestert, hogy az adomány rendelkezésre állásáról a költségvetés bérlakás kezelés előirányzat
terhére gondoskodjék.
6. Felhatalmazza a polgármestert a TISZK megalapításáról szóló társasági szerződés aláírására.
Utasítja a polgármestert, hogy a törzstőke fedezetének biztosítása érdekében 1 M Ft céltartalékból beruházási
kiadásokra történő átcsoportosításáról, valamint a törzstőke társasági szerződés szerinti határidőben történő
rendelkezésre bocsátásáról gondoskodjon.
7. Hozzájárul a fogorvosi alapellátás vállalkozási formában történő működtetéséhez. Felhatalmazza
polgármestert, hogy a tevékenység folytatásához szükséges jogszabályi feltételek teljes körű megléte esetén
gondoskodjon a feladatátruházó szerződés megkötéséről.
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8. Támogatja az oroszlány Művelődési Központ és Könyvtár által – a Nemzeti Kulturális Örökség

9.

10.

Minisztériuma felhívására – állománygyarapítása céljából benyújtott pályázatot, ennek érdekében a 2005.
évre jóváhagyott költségvetési támogatáson felül 300.000 Ft-tal kiegészíti a könyvtár idei éves beszerzési
keretét, a városi költségvetésben megjelölt általános tartalékból. Kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton
elnyert és az önkormányzat által felajánlott összeget a könyvtár rendelkezésére bocsátja.
Hozzájárul 2005. szeptember 1-jétől Tárkány község Kisbéri Nevelési Tanácsadó ellátási körzetébe való
átsorolásához és a társulási megállapodás előterjesztés szerinti módosításához.
A BorgWarner Turbo Systems Alkatrészgyártó Kft részére a 2117/38 hrsz-ú 931 m2 nagyságú terület
visszavásárlására vonatkozó adás-vételi szerződést az előterjesztéshez melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. május 4.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

26/2005. (IV. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Jóváhagyja, hogy Oroszlány Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetéséről szóló 4/2005. (III.2.) Ör.
rendeletének 9. §-a kiadási előirányzatok túllépésének megakadályozására az alábbi rendelkezéssel egészüljön ki
és utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg:
„(8) A Képviselő-testület köteles azon intézmények, költségvetési szervek, a rendelet hatálya alá tartozó egyéb
szervezetek (továbbiakban: kötelezettek) gazdálkodásának felülvizsgálatát elrendelni, amelyek felhasználásaik
során kiadási előirányzataikat túllépték és elmulasztották a megfelelő kiadási előirányzatok rendezését legkésőbb a
tárgyév zárását követő költségvetés-módosítás keretében végrehajtani. Ha a felülvizsgálat során megállapításra
kerül, hogy a kötelezett az adott helyzet kialakulásának megelőzésére nem a tőle elvárható gondossággal járt el,
akkor a kötelezettel szemben személyi felelősségre vonás kezdeményezhető.”
Határidő:
Felelős:

soron következő költségvetés-módosítás keretében
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

27/2005. (IV. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A tulajdonában álló Oroszlány, 583/47 hrsz-ú területét a VÉRt. tulajdonát képező, fizikailag az ipari parkhoz
kötődő ún. anyagellátó és szállító üzemek barna mezős területén lévő ingatlanokra azonos értéken későbbi
időpontban csereszerződést kíván kötni.
2. A csereszerződés létrejötte érdekében az önkormányzat együttműködési megállapodást köt a VÉRt.-tel az
alábbi feltételek szerint:
- A VÉRt. kötelezettséget vállal a csere tárgyát képező barna mezős terület saját költségén történő
kialakítására.
- A terület kimérését és értékbecslését követően az ingatlan csereszerződés az 583/47 hrsz. terület
értékbecslés szerinti (40.183.000 Ft + 10.045.750 Ft ÁFA) értéken kerülhet megkötésre. Amennyiben a
kialakított parki terület tényleges értéke -+ 1 %-kal eltérne, úgy a csereérték azonosnak tekinthető, illetve
ennél nagyobb eltérés esetén a különbözet elszámolásra kerül.
3. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti együttműködési megállapodás megkötésére.
4. A csereszerződés megkötése tárgyában a képviselő-testület az ingatlan kialakítása és az ingatlan forgalmi
értékbecslését követően dönt.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. május 4.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

28/2005. (IV. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. A társadalmi célok 2005. évi megvalósítását szolgáló 3.840.000 Ft-ból 3.840.000 Ft-ot feloszt a pályázók
között a mellékletben megjelölt pályázati célok megvalósítására.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázókat értesítse a döntésről, és kösse meg a megállapodást a
támogatást elnyert szervezetekkel.
Határidő:
1. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 2005. május 4.
2. pont esetében: a megállapodás megkötésére: 2005. május 15.
Felelős:
1. pont esetében:
2. pont esetében:

Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester
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29/2005. (IV. 26.) Kt. sz. határozat
1. A sportcélok 2005. évi megvalósítását szolgáló 4.800.000 Ft-ból 4.650.000 Ft-ot feloszt a pályázók között a
mellékletben megjelölt pályázati célok megvalósítására. 150.000 Ft-ot tartalékol a tárgyév során az Országos
Diákolimpia területi és országos versenyeire bejutó tanulók utaztatási költségeire.
2. Felhatalmazza a polgármestert - a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsággal történő egyeztetést követően - a
tartalékolt 150.000 Ft a megjelölt célokra történő felhasználására.
3. A megszavazott támogatás csak akkor fizethető ki az Oroszlányi Atlétikai Szakosztály részére, ha 2005.
május 15-éig beadja kérelmét cégbírósági bejegyzésre vagy csatlakozik egy meglévő, bejegyzett oroszlányi
egyesülethez”.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázókat értesítse a döntésről, és kösse meg a megállapodást a
támogatást elnyert szervezetekkel.
Határidő:
1. pont esetében: a határozat kihirdetésére: 2005. május 4.
2. pont esetében: 2005. november 30.
3. pont esetében: 2005. május 15.
4. pont esetében: a megállapodás megkötésére: 2005. május 15.
Felelős:
1. pont esetében:
2. és 4. pont esetében:
3. pont esetében:

Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester
Varga Mihály Atlétikai Szakosztály vezetője

30/2005. (IV. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja Oroszlány Város Óvodái, a Ságvári Endre Általános Iskola, a Benedek Elek Általános Iskola és
Előkészítő Speciális Szakiskola, a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola, az Eötvös Loránd Műszaki
Középiskola, a Bakfark Bálint Művészeti Iskola, a Pedagógiai Szakszolgálat és a Művelődési Központ és
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2 Jóváhagyja a Ságvári Endre Általános Iskola 5-8. évfolyamára vonatkozó helyi tantervét és engedélyezi, hogy
az összevont József Attila Általános Iskola és a Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális
Szakiskola módosított helyi tantervét a 2005/2006-os tanév végéig készítse el.
3. Elfogadja, hogy a „Közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének”
felülvizsgálatára a 2005. októberi testületi ülésen kerüljön sor.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. május 4.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

31/2005. (IV. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Arany János Általános Iskola intézményvezetőjének beszámolóját az intézményben
2000-2005 között végzett tevékenységről és köszönetét fejezi ki az elmúlt 5 év munkájáért az iskola
valamennyi alkalmazottjának.
2. Elfogadja a József Attila Általános Iskola intézményvezetőjének beszámolóját az intézményben
1999-2005 között végzett tevékenységről és köszönetét fejezi ki az elmúlt 6 év munkájáért az iskola
valamennyi alkalmazottjának.
3. Elfogadja Móra Ferenc Kollégium intézményvezetőjének beszámolóját az intézményben 2002-2005
között végzett tevékenységről és köszönetét fejezi ki az elmúlt 3 év munkájáért a kollégium valamennyi
alkalmazottjának.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. május 4.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

32/2005. (IV. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12702 hrsz-tól - 13662 hrsz – ig terjedő területnek az
Erőműi tópart elnevezést adja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére : 2005. május 4.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet
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33/2005. (IV. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az Oroszlány, Takács I. u. 1. sz. ingatlan bérbeadásáról szóló alapszerződés-albérletbe adást
biztosító, az előterjesztés melléklete szerinti- módosításával.
2. Az 1. pont szerinti szerződés megkötése érdekében a 85/2004. (IX. 19.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a
támogatási tervezetet a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájához előzetesen bejelenti. A
képviselő-testület a Pénzügyminisztérium véleményét, állásfoglalását követően dönt a szerződés
megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a bejelentés megtételére:
a határozat kihirdetéséért:
a bejelentés megtételére:

2005. május 3.
2005. május 3.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

34/2005. (IV. 26.) Kt. sz. határozat
1. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletként bemutatott
fedezetbiztosítási megállapodást.
2. Utasítja a polgármestert, hogy azt kösse meg, és a projekt megvalósítása érdekében működjön együtt a
projekt-társasággal.
3. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Landford Kft, valamint Oroszlány Város
Önkormányzata közötti -az előterjesztés melléklete szerinti- együttműködési megállapodást jóváhagyja,
felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

35/2005. (V. 24.) 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
határozatok végrehajtásáról.
2. Egyetért azzal, hogy a Szociális Szolgálat 2005. július 1-jétől nem látja el az utcai szociális munka feladatát.
3.
2005. július 1-jétől a Szociális Szolgálat közalkalmazotti álláshelyeinek számát 83-ról 81-re csökkenti.
Utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsökkenést vezesse át a 2005. évi költségvetési rendeleten.
Utasítja a Szociális Szolgálat vezetőjét, hogy lássa el a létszámleépítéssel kapcsolatos munkáltatói
feladatokat.
4.
Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei, önállóan, vagy társberuházóként az önkormányzat saját
forrásaiból, központi forrásokból megvalósuló, 100 E Ft és 1 millió forint közötti értékű beruházásaira,
beszerzéseire (a továbbiakban: beszerzés) vonatkozó eljárás rendjét az alábbiak szerint határozza meg.
• A beszerzés értéke: a beszerzés megkezdésének időpontjában, annak tárgyáért általában kért, illetve
kínált – általános forgalmi adó nélkül számított – legmagasabb összegű ellenszolgáltatás.
• Ajánlatok beszerzése érdekében a hatáskör gyakorlója helyben szokásos módon ajánlati felhívást tesz
közzé.
• Az ajánlatok elfogadásáról a hatáskör gyakorlója (polgármester, intézményvezető) dönt.
5. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Rt-t, hogy a szennyvíztisztító-beruházás üzembe helyezését
követően az új technológiához nem alkalmas üzemeltetésre átvett és önkormányzat részéről selejtezésre
jóváhagyott eszközeinek hasznosítását utólagos elszámolási kötelezettséggel hajtsa végre.
6. Felhatalmazza a polgármestert a Móricz Zs. u. 4. szám alatti, 1975/1/A helyrajzi számú ingatlan 3/12 részének
megvásárlására, a szerződés aláírására.
A vételár forrásaként a költségvetés általános tartalékát jelöli meg.
A fizetési feltételeket az alábbiak szerint állapítja meg:
- Adásvételi szerződés megkötésének, illetve az első, 6.437.500 Ft összegű vételár-részlet
megfizetésének határideje: 2005. 10. 31.
- A második, 6.437.500 Ft összegű vételár-részlet megfizetésének határideje: 2005. 12. 31.
7.
Utasítja a polgármestert, az Oroszlány, "VIII.- szén védnevű" bányatelek bővítésére vonatkozó bírósági
felülvizsgálat benyújtására.
8.
Az Oroszlány, Takács I. u. 1. számú ingatlan albérletbe adását biztosító, az előterjesztés melléklete szerinti
alapszerződést módosító bérleti szerződést jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
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Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. június 1.
a 2. pont esetében: 2005. június 30.
a 3. pont esetében: 2005. július 1.
a 6. pont esetében: 2005. október 31.
a 8. pont esetében: a szerződés megkötésére: azonnal
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 2., és a 6. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
a 3. pont esetében: Répási Jánosné, a Szociális Szolgálat vezetője
az 5. pont esetében: Lazók Zoltán, az Oroszlányi Szolgáltató Rt vezérigazgatója
a 8. pont esetében a szerződés megkötésére: Rajnai Gábor polgármester

36/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az Állami Számvevőszék
javaslatának megfelelően gondoskodjon az utólagos önkormányzati monitoring rendszer kialakításáról és
működtetéséről a fejlesztésekkel elérni kívánt szakmai célok megvalósulásának folyamatos nyomon követése
érdekében.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: 2005. június 30.
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester

37/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az előterjesztés melléklete szerinti „FELHÍVÁS” közzétételéről, a
képviselő-testület hivatalos lapjában, a városi televízió képújságában, Oroszlány város internetes honlapján,
valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.
2. Utasítja a MOSB-ot, hogy a beérkezett kitüntetési javaslatok alapján a városi kitüntetésekre irányuló javaslatot
a 2005. augusztus 9-ei képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. június 1.
a határozat végrehajtására: az 1. pont esetében: azonnal
a 2. pont esetében: 2005. augusztus 9.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: az 1. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében: Jugovics József, a MOSB elnöke

38/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlány Város
Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaság 2004. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját.

Térség-

és

Határidő:
a határozat kihirdetése: 2005. június 1.
Felelős: a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
39/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat
1.
Oroszlány Város Képviselő–testülete egyetért azzal, hogy a költségvetése és az önkormányzati
feladatellátás struktúráját és egészét érintő szakmai felülvizsgálatra, illetve ennek eredményeként racionális
(költségcsökkentő és hatékonyság növelő) feladat-ellátási javaslatok kerüljenek megfogalmazásra.
2.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megfogalmazott feladat szakszerű elvégzésére
megállapodást kössön.
Határidő:
a 2. pontban rögzített megállapodás megkötésére: 2005. május 31.
a javaslatok képviselő testület elé terjesztésére: 2005. augusztus 31.
Felelős:
Rajnai Gábor polgármester

Aktualizálva: 2008. 03. 20. 7:45

40/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.)
Egyetért az alábbi 1.-7. pontban meghatározott ingatlanok értékesítésével.
1.
881/41 hrsz-ú Városi Uszoda megosztást követő értékesítése.
2.
2122/190 hrsz-ú, Városi piac területének megosztást követő értékesítése kereskedelmi, szolgáltató
célra.2
3.
Takács I. u. 1. sz. alatti volt Gárdonyi Ált. Iskola földterületből mintegy 1 ha nagyságú terület
megosztást követő értékesítése kereskedelmi, szolgáltató célra.
4.
547/9 hrsz-ú , jelenleg az Oktán Kft. bérletében lévő benzinkút értékesítése.
5.
0258 hrsz-ú 9976 négyzetméter nagyságú ingatlan értékesítése.
6.
0142/2 hrsz. melletti 995 négyzetméter ingatlan értékesítése telek-kiegészítés céljára.
7.
4700/9 hrsz-ú, 1 ha 4422 négyzetméter nagyságú, MÉH telep mögötti terület értékesítése
iparterület céljára.
2.)
Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Rt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő, nyilvános
versenytárgyalás keretében történő értékesítésre.
3)
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződések megkötésére, amire értékbecslés alapján az
ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatok meghirdetését, a versenytárgyalás lefolytatását és szükség szerint
a törzsvagyonból történő kivonást követően kerülhet sor.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:
a határozat kihirdetéséért:

folyamatos
2005. június 1.
Rajnai Gábor polgármester
Dr. Judi Erzsébet jegyző

41/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2005. évi szociális bérlakást igénylők névjegyzékét az
előterjesztés 1-3. sz. mellékletei alapján jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

Folyamatos
Rajnai Gábor polgármester

42/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2/688/2005.
számú határozatot helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

2005. június 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

43/2005. (VI. 28.) 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
határozatok végrehajtásáról.
2. 2005. augusztus 31. napjával elfogadja a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására kötött
társulási megállapodás Császár Község Képviselő-testülete részéről történő felmondását. A társulási
megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerint fogadja el.
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.
3. 2005. szeptember 1-jei hatállyal az Önkormányzati Szociális Szolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
A. Ellátandó alaptevékenység
d. pontja Intézményfenntartó társulás keretén belül
- családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe
községek területén.
4. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a Térségi Integrált Szakképző Központ Támogatási Szerződésének
megkötéséhez szükséges az előterjesztés melléklete szerinti nyilatkozatok megtételére.
2

A határozatot a 24/2006. (III. 21.) Kt. sz. határozat módosította.
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5. Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy a Bányász körút és Sallai utca útburkolat felújítási munkálataira
vonatkozóan gondoskodjon a Közbeszerzési Terv módosításáról, a vállalkozási szerződés megkötéséhez írjon
ki és folytasson le közbeszerzési eljárást.
6.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az I. kötvénysorozat 100 millió Ft összegű törlesztésének biztosítása
érdekében 2005. december 31-ig visszafizetendő rövid lejáratú hitel felvételével tegyen eleget az
önkormányzat kötelezettsége teljesítésének.
7.
Hozzájárul, hogy a 25/2005. (IV.26.) Kt. sz. határozat 3. pontjában szereplő összegek azzal a módosítással
kerüljenek átvezetésre a költségvetésben, hogy a bölcsőde felújításának tervezési költsége 775 e Ft-ról 438
e Ft-ra csökken:
 a Hivatal költségvetésében:
 Bölcsőde teljes felújításának tervezése
438 e Ft
 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének tervezése
450 e Ft
 Káptalanfüredi ifjúsági tábor konyha-épülete felújításának tervezése
560 e Ft
 az Önkormányzati Szociális Szolgálat költségvetésében:
 Családok átmeneti otthona emeleti vizesblokkjának felújítására kiegészítés
2.541 e Ft
 Oroszlány Város Óvodái költségvetésében:
 Malomsori óvoda szellőzőkéményeinek elbontása
520 e Ft
 Arany János Általános Iskola költségvetésében:
 Arany János Általános Iskola tetőjavítása
366 e Ft
 Benedek Elek Általános Iskola költségvetésében:
Benedek Elek Általános Iskola járdajavítása, mobil rámpa készítése
150 e Ft
A 61/2004. (VI.29.) Kt. sz. határozat alapján a beruházási céltartalékból a Hivatal költségvetésébe
megvalósíthatósági tanulmány és a pályázati dokumentáció elkészíttetésére a következő összegeket
csoportosítja át:
 Oroszlány, Óváros rehabilitációja, pályázati dokumentáció
221 e Ft
 a Vallási turisztikai központ, pályázati dokumentáció
171 e Ft
 a Majki külső körút, pályázati dokumentáció
113 e Ft
9. A hosszú távú hőértékesítési keretszerződés módosításáról szóló előterjesztést elfogadja.
10. Megbízza a polgármestert, hogy készítsen elő beadásra három pályázati dokumentációt a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat
felújításának támogatása” című pályázatára a Petőfi utca és kiszolgáló útjai; a Deák utca, Széchenyi utca;
valamint a Szakrendelő mögötti út felújítására.
11. Biztosítja a szükséges 45 M Ft saját erőt a felújítások megvalósításához a költségvetés általános tartaléka és
beruházási céltartaléka terhére.
Határidő:
az 2. pont esetében:
a 4. pont esetében:
a 5. pont esetében:
a 6. pont esetében:
a 10. pont esetében:

a pénzügyi elszámolás lebonyolítására: 2005. szeptember 15.
a módosított társulási megállapodás KEM Közigazgatási Hivatal Vezetőjéhez történő
megküldésére: az aláírást követő 15 napon belül.
nyilatkozat megtételére: 2005. június 29.
a közbeszerzési eljárás megindítására: 2005. július 31.
2005. július 27.
a pályázat beadására: 2005. július 31.

Felelős:
2. pont esetében:
Rajnai Gábor polgármester, Dr. Judi Erzsébet jegyző
3., 5., 6. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
4. pont esetében:
a nyilatkozatok megtételére: Rajnai Gábor polgármester
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44/2005. (VI. 28.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003.
(VII. 2.) Ör. rendeletében szabályozott, a közterület használatáért fizetendő bérleti díj mértékét, megfizetésének
határidejét és módját megállapító 88/2004. (XI. 23) Kt. határozatát 2005. július 8-ai hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
Bérleti díj mértéke:

(a bérleti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák)

Közterület-használat megnevezése
Árusító és egyéb fülke-pavilon elhelyezése, üzleti tevékenységgel
kapcsolatos egyéb helyhasználat (szélfogó, üzleti lépcső, üzleti portál).
Üzletből közvetlenül közterületre történő árusítás esetén az üzlet előtti 1
méter széles sáv igénybevétele
(Ft/m2/hó)
Vendéglátó-ipari terasz máj. 1-től – szept. 30-ig

Területi kategóriák
I.
II.
III.
1100,850,550,-

1100,-

850,-

550,-

(Ft/m /hó)

400,-

300,-

200,-

(Ft/jármű/nap)

1100,-

1100,-

1100,-

Kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális valamint vallásfelekezeti
rendezvények, mutatványos tevékenység területe
(Ft/m2/nap)

30,-

20,-

20,-

okt. 1-től – ápr. 30-ig
Mozgóbolt

Határidő:
Felelős:
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a határozat kihirdetésére: 2005. július 6.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

45/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Településrendezési Tervét
megtárgyalta. A terv jóváhagyásáról a véleményezési eljárás lefolytatását követően, annak ismeretében dönt.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. július 6.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

46/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Támogatja, hogy az önkormányzat az infrastrukturális beruházásaihoz igénybe vehető fejlesztési
hitelprogramban részt vegyen. A hitelkeret összege 700 M Ft, futamideje 10 év.
2. Utasítja a polgármestert, hogy a fejlesztési hitelprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást indítsa el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

47/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértes Volán Rt. helyi autóbuszjáratok tanuló bérlet
árának módosítására előterjesztett javaslatot nem támogatja.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat kihirdetésére: 2005. július 6.

48/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a József Attila Általános Iskola, a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola
és Kollégium, a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola, a Bakfark Bálint Művészeti Iskola és a
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását.
2. Elfogadja a Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítását.
3. Elfogadja az Arany János Általános Iskola és a Móra Ferenc Kollégium megszüntető okiratát.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2005. július 6.
az 1. pont esetében: 2005. szeptember 1.
a 2. pont esetében: 2005. július 1.
a 3. pont esetében: 2005. augusztus 31.
Felelős:
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

Aktualizálva: 2008. 03. 20. 7:45
49/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
• 12003 hrsz-tól - 12184 hrsz–ig, valamint a 0121/2 hrsz-től – 0121/12 hrsz-ig terjedő területének a Szőlőkert
elnevezést adja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. július 6.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet

50/2005. (VI. 28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a csereszerződésben foglaltakkal, és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Ennek megfelelően az oroszlányi 583/47 hrsz-ú, 50.228.750 Ft
értékű ingatlanát elcseréli a VÉRt 0325/7 hrsz-ú, 9518 m2 nagyságú, illetőleg a 0329/5 hrszú, 1.9693 m2
nagyságú, 50.707.420 Ft értékű ingatlanaival. A 478.670 Ft értékkülönbözetet a szerződés hatályba lépését követő
10 napon belül a VÉRt számlájára átutalja. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon a terület
megosztását engedélyező vázrajzot, építéshatósági határozatot és kérelmet a VÉRt a földhivatalhoz benyújtja, és
ezzel kialakulnak az elcserélendő ingatlanok.
Határidő:
Felelős:

a szerződés megkötésére a VÉRt ingatlanok kialakítását követő 3 nap
Rajnai Gábor polgármester

51/2005. (VIII. 9.) 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 határozatok végrehajtásáról.
2.
Felhatalmazza a polgármestert a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola Munkaerőpiaci
Alapképzési alaprész 2005. évi decentralizált közép-dunántúli regionális pályázat 7.945 E/Ft
utófinanszírozású támogatási szerződésének aláírására.
3.
Az Oroszlány, Rákóczi F. u. 58-60-62. számú társasház végfalán elhelyezkedő grafittó művészeti alkotás
helyi védelmének biztosítása érdekében hozzájárul az épület tatarozásához szükséges engedély szakértői
véleménynek megfelelő megadásához. A falkép restaurálásának költségét maximum 2,5 M Ft értékben a
2006. évi költségvetésében tervezi.
4.
Hozzájárul az oroszlányi 597/16/A-3 hrsz-ú, 38 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű helyiség
nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítéséhez.
5.
Utasítja a polgármestert, hogy a jövedelemkülönbség-mérséklés támogatás 2004. évi iparűzési
adóbevallások alapján számított többletéről 2005. október 31-i határidővel mondjon le.
6
A Tatabányai TISZK Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Konzorciumi Irányító
Bizottsága tagjának Székely Antal alpolgármestert delegálja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. augusztus 17.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

52/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja Oroszlány Város Településszerkezeti tervét az alábbi módosításokkal:
- Az OTrT alapján meghatározott ökológiai folyosó kerüljön pontosításra. A Bokodi hűtőtó melletti
üdülőterület azon része, amely érinti az ökológiailag védett zónát, kerüljön elhagyásra. Az ökológiai
folyosók területe korlátozott használatú mezőgazdasági területként, vízgazdálkodási területként, ill.
erdőterületként legyen szabályozva.
- A Majk-puszta melletti fejlesztési területek közül a NATURA 2000 területet érintőek maradjanak el.
Határidő:
Felelős:

2005. augusztus 17.
Dr. Judi Erzsébet
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53/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Részt kíván venni a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által kiírt „az
iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a
lakóépületek környezete felújításának támogatása” című pályázaton. (Kódszám: LKFT-2005-LA-2)
2. Az 1. pont szerinti pályázaton való részvételhez a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca
nélküli miniszter által kiírt LKFT-2005-LA-2 kódszámú pályázat útmutatója szerinti pályázati rendszert
működtet és az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról
szóló 27/2004. (X. 6.) Ör. rendeletét a pályázati kiírásnak megfelelően módosította.
3. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 27/2004.
(X. 6.) Ör. rendelethez 1. számú függelékként csatolt pályázati felhívás helyébe a jelen előterjesztéshez
mellékelt pályázati felhívás lép.
4. Az 1. pont szerinti pályázaton való részvételhez 2005. évben Oroszlány Város Önkormányzata
költségvetésében saját erőt nem különít el, a lakóközösségek kizárólag a központi költségvetésből biztosított
vissza nem térítendő állami támogatásra pályázhatnak. A pályázaton 2005. évben kizárólag azok a
lakóközösségek vehetnek részt, akik az önkormányzati költséghányad (1/3) mértékét teljes egészében
átvállalják saját erőként.
5. Felülvizsgálja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról
szóló 27/2004. (X.6.) Ör. rendeletét
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. augusztus 17.
az 5. pont esetében: 2005. decemberi testületi ülés
Dr. Judi Erzsébet jegyző

54/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 21/2000. (XII. 6.) ÖK, a távhőszolgáltatásról, valamint a
távhőszolgáltatási díjak elszámolási rendjéről szóló 25/1999. (XII. 1.) ÖK, az önkormányzati tulajdonú
bérlakásokban alkalmazandó víz, csatorna, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának elszámolási rendjéről szóló
26/1999. (XII. 1.) ÖK, valamint az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó
térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 11/2004. (IV. 7.) ÖK rendeleteit ütemterv szerint
felülvizsgálta, a 2004. évi CXL törvény alapján a rendeletek módosítására nem kerül sor.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. augusztus 17.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

55/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Oroszlányi Szolgáltató Részvénytársaság által elkészített, az önkormányzat tulajdonában lévő
bérlakás üzemeltetésről készített 2004. évi beszámolót.
2. A bérlakás állomány kezelésének átalakítása, a lakások mobilitásának biztosítása, a lakásállomány
színvonalának fejlesztése, az üzemeltetési és karbantartási munkák elvégzésének pénzügyi feltételeinek
megteremtése, valamit a szociálisan rászorult bérlők támogatásának biztosítása érdekében megvizsgálja és
kidolgozza:
a) a határozott időtartamra, egy évre szóló és évente a lakbérhátralék, valamint a közüzemi díjhátralék
függvényében meghosszabbítandó bérleti szerződés megkötésének,
b) a bérlakás állomány költség alapon történő bérbeadásának,
c) a szociálisan rászorult bérlők részére történő lakbér támogatási rendszer bevezetésének,
d) a bérlakás állomány felújításának, valamint
e) a bérlakást igénylők névjegyzéke 2006. évtől történő átmeneti felfüggesztésének lehetőségét.
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről szóló 6/2001. (IV. 4.)
ÖK, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2004. (III. 10.) Ör. rendeleteit a bérleti
rendszer átalakítása esetére felülvizsgálja és módosítja.
Határidő:
Felelős:

2006. január 1.
Rajnai Gábor polgármester
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56/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Utasítja a polgármestert, hogy az Iskola u. 1-3., Fürst Sándor u. 27. sz. alatti ingatlanban bérleti
jogviszonnyal rendelkező bérlők helyzetének rendezése érdekében az elhelyezéshez szükséges számú lakás
más módon történő (csere, pénzbeli térítés) rendezésére a pénzügyi bizottsággal történt egyeztetés alapján a
képviselő-testület szeptember 20-ai ülésére tegyen javaslatot.
2.
Utasítja a bérlakások üzemeltetőjét, hogy
a) tegyen javaslatot az 1. pontban meghatározott javaslat kidolgozásához a bérlakások költség alapú
lakbérének megállapítására,
b) tájékoztassa a képviselő-testületet a fenti számú ingatlanokban szükséges önkormányzati bérlakásszámról.
Határidő:
Felelős:

az 1. pont esetében:
a 2. pont esetében:
az 1. pont esetében:
a 2. pont esetében:

2005. szeptember 20.
2005. augusztus 15.
Rajnai Gábor polgármester
Lazók Zoltán, az OSzRt. vezérigazgatója

57/2005. ( VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Az Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés szerinti ingatlanok
nyilvános versenytárgyaláson való bérbeadásáról készített tájékoztatót.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2005. augusztus 17.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
58/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- Egyetért azzal, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Rt. benyújtsa az UNDP-2005. jelű pályázatot a Művelődési
Központ és Könyvtár, valamint a Városi Sportcsarnok energetikai átvilágítására.
- Az Önkormányzat az audit eredményeit cselekvési tervbe illeszti.
- Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy nyertes pályázat esetén kössön szerződést az auditok elkészítésére
az Oroszlányi Szolgáltató Rt.-vel.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

59/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Hozzájárul az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány által a BM OKF felé „az önkéntes köztestületi tűzoltóságok
szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére” tárgyában történő az
előterjesztés szerinti pályázat benyújtásához.
2.
A pályázati támogatás önrészének maximum 13 M Ft-ig terjedő pénzügyi fedezetét a 2006. évi
költségvetésében biztosítja.
3.
Utasítja az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány köztestület elnökét, hogy sikeres pályázat esetén a megvalósult
feladatokról folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. augusztus 17.
a pályázat benyújtására: 2005. szeptember 30.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a pályázat benyújtásáért: Lazók Zoltán, a Köztestület elnöke

60/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Öt tanévre - 2005. szeptember 1-jétől - 2010. augusztus 15-ig a József Attila Általános Iskola igazgatójává
Tóth Gábort a következők szerint javasolja kinevezni:
Garantált illetmény:
150.200 Ft
Vezetői pótlék:
56.700 Ft
Határozott időre szóló illetmény:
30.000 Ft
Egyéb illetmény:
5.000 Ft
Összesen:
241.900 Ft

Aktualizálva: 2008. 03. 20. 7:45
2.
3.

Csőre Imrénének az Arany János Általános Iskola jelenlegi igazgatójának 2005. szeptember 1-jétől címzetes
igazgatói címet adományoz. Csőre Imrénét 2005. szeptember 1-jétől heti 10 óra órakedvezményben részesíti.
Címzetes igazgatói pótléka: 56.700 Ft
Hidasi Zsoltné vezetői megbízatását 2005. augusztus 16-tól 2005. augusztus 31-ig meghosszabbítja.

Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtásáért:

2005. augusztus 17.
az 1., 2. pont esetében: 2005. szeptember 1.,
a 3. pont esetében: azonnal
Dr. Judi Erzsébet jegyző
az 1., és 3. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
2. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester és a József Attila
Általános Iskola igazgatója

61/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. „OROSZLÁNYÉRT” aranygyűrű kitüntetésben részesíti Oláh Lászlót.
2. „OROSZLÁNYÉRT” Kitüntető Díszoklevél elismerésben részesíti: Nagy Tibort és Scherlein Mártát.
3. Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy a kitüntetéseket augusztus 20-án, az ünnepi Képviselő-testületi
ülésen adja át.
Határidő:
a határozat végrehajtására: 2005. augusztus 20.
Felelős:
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester
62/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Az Oroszlány Város Képviselő- testülete elfogadja a LANDFORD Kft taggyűléséről, illetve az ünnepélyes
alapkőletételről készített tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. augusztus 17.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

63/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt., valamint Oroszlány Város Önkormányzata közötti, az oroszlányi
2421/91 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítást az előterjesztéshez mellékelt formában
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.
2. A LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt., valamint Oroszlány Város Önkormányzata közötti, az oroszlányi
2421/91 hrsz-ú ingatlan bővítésére vonatkozó adásvételi előszerződést az előterjesztéshez mellékelt formában
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2005. augusztus 17.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

64/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
A kizárólagos tulajdonát képező 080 hrsz-ú, volt XX-as aknai külterületi ingatlanon lévő transzformátort annak
villamos berendezéseivel bruttó 100.000 Ft értékben az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. részére 50
KWA rendelkezésre álló teljesítmény megtartása mellett értékesíti, a traszformátor elhelyezésére szolgáló 492 m2
alapterületű épületet a transzformátor állomás áthelyezéséig, de legkésőbb 2006. augusztus 31. napjáig szóló
időtartamra az E.ON Áramszolgáltató Rt. ingyenes használatába adja. A Pénzügyminisztérium Támogatásokat
Vizsgáló Irodájának hozzájárulása értelmében felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés, valamint az
épület ingyenes használatba adására vonatkozó, az előterjesztés melléklete szerinti szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2005. augusztus 17.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

65/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
1. Egyetért az oroszlányi 547/9 hrsz-ú ingatlannak a K-DOMA Ingatlanfejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelemi
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1172 Budapest, Kopolya utca 4) részére 30.000.000 Ft + ÁFA
vételáron való eladásával. A szerződés-tervezetet az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja.
- Egyetért azzal, hogy amennyiben a K-DOMA Kft visszalép, és a szerződést mégsem köti meg, az
oroszlányi 547/9 hrsz-ú területet az OKTÁN Kft vásárolja meg, 23.715.000 Ft + ÁFA vételáron. A
szerződés-tervezetet az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja.
2.
Egyetért az oroszlányi 1329/2 hrsz-ú, oroszlányi 1330/2 hrsz-ú és az oroszlányi 1351/19 hrsz-ú
ingatlanokból kialakítandó területnek 1.275 Ft/m2 fajlagos egységáron az Oroszlányi Szolgáltató Rt részére
való értékesítésével. Az előszerződés-tervezetet az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja.

Aktualizálva: 2008. 03. 20. 7:45
Határidő:
Felelős:

a szerződések aláírására: 15 nap
Rajnai Gábor polgármester

66/2005. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2/256-4/2005.
számú határozatot helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. július 29.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet

67/2005. (IX. 20.) 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 határozatok végrehajtásáról.
2. Egyetért azzal, hogy a 4/2005. (III. 2.) Ör. számú rendeletében, az 59/2004. (VI. 29.) Kt., a 10/2005.
(II. 22.) Kt. a 17/2005. (III. 22.) Kt., illetve a 35/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozataiban foglaltaknak
megfelelően:
- Oroszlány Város Óvodáinál a Petőfi Óvoda telephelyének megszüntetése miatt 2004-ben 3 fő
más munkáltatónál történő munkaviszony létesítésével, 2 fő közalkalmazott 2004. évi
munkáltatói felmentésével, illetve 2005-ben további 1 munkakör megszüntetésével az eredeti
104 fő létszám 98 főre csökkent;
- az Arany J. Általános Iskola és a József A. Általános Iskola összevonásával kapcsolatos
intézkedések folyamán az intézményi összlétszám 6 fő közalkalmazott közalkalmazotti
jogviszonyának munkáltatói felmentéssel történő megszüntetésével, 3 fő közalkalmazott más
intézményekhez való áthelyezésével, 7 üres álláshely végleges megszüntetésével, valamint 1 fő
közalkalmazott (felmentési védelem miatti) későbbi időpontban történő munkáltatói
felmentésével 129,9 főről 112,9 főre változott;
- az Önkormányzati Szociális Szolgálatnál kötelező feladatellátás csökkentése miatt 2 álláshely
megszüntetése következtében (1 fő közalkalmazott más munkakörbe helyezésével, 1 fő
közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának munkáltatói felmentésével) a 83 fő 81 főre
csökken.
3. Az intézményekben szükségtelenné vált foglalkoztatás miatt 8 fő közalkalmazott (óvoda: 1 fő
dajka, a két általános iskola: 4 fő pedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő technikai kisegítő;
szociális szolgálat: 1 fő utcai szociális munkás) közalkalmazotti jogviszonyának munkáltatói
felmentéssel történő megszüntetésével kapcsolatban felmerült fizetési kötelezettségek állami
támogatása érdekében, egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére a pályázat IV. ütemében
2005. október 15-éig pályázatot nyújt be.
4. Nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – munkajogviszonyban töltött idejük
folyamatosságának megszakítása nélkül – további foglalkoztatására nincs lehetőség.
5. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert, hogy a 2005. november 1. és 2005. december 31.
közötti időszakban az általános tartalékalap terhére csatlakozzon az iskolatej (tej és kakaó)
akcióhoz. A feladat ellátására indítson közbeszerzési eljárást, és gondoskodjon a közbeszerzési terv
módosításáról.
6. Az „Indusztria gyermekei” című vándorkiállítást 100.000 Ft összeggel támogatja az általános
tartalékalap terhére.
7. Hozzájárul, hogy a Bányász krt. és a Sallai utca burkolatának felújítására, és a Sallai utca
csapadékvizének elvezetésére a költségvetésében szereplő 28.272 E Ft-ot kiegészítse a beruházási
céltartalék terhére 7.968 E Ft-tal.
8. Hozzájárul a Ságvári Endre Általános Iskolában a tanári-szaktantárgyi épületrészek lapostetőinek
azonnali kijavításához, melyhez a bruttó 2.187 E Ft-os költséget a beruházási céltartalék terhére
biztosítja az intézmény költségvetésében.
9.
Az alábbi táblázat alapján biztosítja a szükséges saját erőt a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat
felújításának támogatása” című pályázatára benyújtott három projektje megvalósításához a 2005.
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és 2006. évi költségvetéseiben (a 2005. évi költségvetésében a beruházási céltartalék terhére: a
7.293 E Ft összköltséghez 2.692 E Ft igényelt támogatás mellett 4.601 E Ft saját erőt; a 2006. évi
költségvetésében: az 55.526 E Ft összköltséghez 27.763 E Ft igényelt támogatás mellett 27.763 E
Ft saját erőt ):
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Deák és Széchenyi
2006.
utca burkolat
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538
8 002
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8 002
8 540

1 076
16 004
17 080

1 651

2005.
Petőfi utca és
2006.
kiszolgáló útjai
burkolat felújítása Összesen:

1 856
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16 476

1 856
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16 476
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29 240
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2005.
Szakrendelő
2006.
mögötti út burkolat
Összesen:
felújítása

298
5 141
5 439

298
5 141
5 439

2005.
2006.
Összesen:
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Három projekt
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Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. 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 a pályázathoz való csatlakozást megfogalmazó nyilatkozat határidőre történő
megküldésére.
A pályázatok elbírálását az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe utalja.
A pályázati támogatás pénzügyi fedezetét a 2006. évi költségvetésben a rendszeres pénzbeli
ellátások szakfeladaton biztosítja.
Hozzájárul egy Oroszlány városban indítandó mentőkocsi felszerelés beszerzésének
támogatásához 250 E Ft összegben az általános tartalék terhére. Felhatalmazza Rajnai Gábor
polgármestert az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezettel történő
támogatási szerződés megkötésére.
Hatályon kívül helyezi 61/2004. (VI.29.) Kt számú határozat 1. pontjának 2. bekezdését, a
határozat 2. pontjának 2. bekezdését, valamint a határozat 3. pontját, a 73/2004. (IX. 21.) Kt.
számú határozat 1. pontját, módosítja a 93/2004. (XI.23.) Kt számú határozat 2. pontját az
alábbiak szerint:
„A 2005. évi költségvetésben finanszírozza mobil lépcsőjáró beszerzését a hajléktalan ellátó
intézmény és a családok átmeneti otthona közös használatára 2,0 MFt összegben. „
Az előterjesztés melléklete szerint módosítja a Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát.
Hozzájárul, hogy a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola a 2006/2007-es tanévtől
felmenő rendszerben bevezesse a nyolcévfolyamos gimnáziumi képzést.
Hozzájárul, hogy a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola még 2 tanéven keresztül - a
2006/2007-es és a 2007/2008-as tanévben - indíthat felmenő rendszerben hatosztályos gimnáziumi
képzést.
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16. Az előterjesztés mellékletének megfelelően módosítja a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola Alapító Okiratát.
17. Elfogadja az Iskola utca 1-3., Fürst Sándor utca 27. szám alatti épülettömb felújításának helyzetéről
szóló tájékoztatót
18. Az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a HEFOP 3.2.2. és a HEFOP 4.1.1 Térségi Integrált
Szakképző Központ Szakképzési Fejlesztési Programjának végrehajtása Tatabányán pályázatban
meghatározott projekt közös együttműködéssel történő megvalósítására létrejövő konzorciumi
együttműködési megállapodásokat.
19. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a konzorciumi megállapodások aláírására.
20. 2005. október 1-jei hatállyal az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja a
Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola Intézményirányító Társulás
társulási megállapodását.
21. 2005. október 1-jei hatállyal az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal közös
megegyezéssel megszünteti a középiskolai tanulók részére kollégiumi ellátás biztosításával
kapcsolatos feladat-ellátására a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűléssel kötött társulási
megállapodást.
22. A Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége Egyesület Alapszabályát elfogadja.
- A Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége Egyesülethez rendes tagként
csatlakozik.
- A Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége Egyesületben Oroszlány Város
Önkormányzatának képviseletét 2007. február 1-jétől Juhász József települési képviselő látja
el. 3
- Felhatalmazza Rajnai Gábor Polgármestert az Alapszabály aláírására.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
a 3. pont esetében a pályázat benyújtására:
a 9. pont esetében:
a társulási megállapodás megkötésére:
a konzorciumi megállapodás megkötésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:
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A határozatot a 2/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat módosította.

2005. szeptember 28.
2005. október 15.
folyamatos
2005. október 1.
2005. október 30.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

Pedagógiai Szakszolgálat

Székhelye

2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.

Telephely

2870 Kisbér, Szabadság park 1.

Alapítója

Oroszlány Város Önkormányzata

Alapítás időpontja

1992. június 16.

Felügyeleti szerve

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés és
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út
78.

Típusa

Közoktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálat

Működési területe

Előirányzatok feletti

Oroszlány, Kisbér városok, Aka, Ácsteszér, Ászár,
Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely,
Bársonyos, Bokod, Csatka, Császár, Dad, Ete, Kecskéd,
Kerékteleki, Kömlőd, Réde, Súr, Szákszend, Tárkány,
Várgesztes, Vérteskethely, Vértessomló községes
közigazgatási területe
részjogkörű költségvetési szerv

rendelkezési jogosultsága

önállóan gazdálkodó költségvetési szerve útján

Gazdálkodása, megszervezésének

részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

módja
Kijelölt önállóan gazdálkodó

Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális
Szakiskola (Oroszlány)

TEVÉKENYSÉGE
a.

Ellátandó alaptevékenysége:
- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel,
magatartási rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény
készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- logopédiai szolgáltatás, ennek keretében a beszédhibák és a nyelvi-, kommunikációs zavarok
javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása,
- a korai fejlesztés, a fejlesztés és gondozás keretében biztosított szolgáltatás,
- utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése.

b.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON
Az intézménynek feladatellátást szolgáló ingatlan vagyona nincs. A feladatellátást a leltár szerinti
értékű ingóságok szolgálják.
AZ INTÉZMÉNYRE BÍZOTT VAGYON FELETTI RENDELKEZÉSI JOG
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján rendelkezik.
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A költségvetés tervezésével, pénzellátással, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerő
gazdálkodással, beszámolással az előírt adatszolgáltatással kapcsolatos feladatoknak a kijelölt önállóan
gazdálkodó intézmény útján tesz eleget, a felügyeleti szerv által jóváhagyott munkamegosztás és
felelősségvállalás rendje szerint.
Az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét a felügyeleti szerv az alapító okirat mellékletében szabályozza.
AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSI RENDJE
Pályázat útján, a Társulási Tanács hatásköre, a kinevezés időtartama 5 évre szól.
AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2004. január 27.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2005. (IX. 20.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. A jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes
szerkezetbe foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2005. szeptember 20.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola

Székhelye

2840 Oroszlány, Kossuth Lajos út 2.

Telephelyei

-

Alapítója

Oroszlány Városi Tanács

Alapítás időpontja

1960. szeptember 1.

Felügyeleti szerve

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi F. út
78.

Típusa

összetett iskola

Működési területe

Oroszlány város

Előirányzatok feletti

teljes jogkörű költségvetési szerv

rendelkezési jogosultsága
Gazdálkodása, megszervezésének

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

módja
Maximális tanulólétszám

665 fő

TEVÉKENYSÉGE
a.

Ellátandó alaptevékenysége:
- Az általános iskolai és a középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó,
valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő
nevelés és oktatás iskolás korúak, és felnőttek részére.
- Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása.
- Gyógypedagógiai, konduktív, pedagógiai ellátás.
- Iskolai könyvtár működtetése.
- A tankönyvellátás biztosítása.
- Osztálykirándulások, táborozások lebonyolítása.
- A gimnáziumi és szakközépiskolai képzésben részesülő tanulók meleg étkeztetése.
- Az 5-8. évfolyamon tanulószoba biztosítása
- Az önkormányzat által folyósított gyermekvédelmi támogatás természetbeni juttatásának
lebonyolítása.
- Az idegen nyelvi képzést előkészítő 9. évfolyam szervezése.
- Évfolyamok száma: 5-14. évfolyam
- Az iskolai tanműhelyben történő gyakorlati képzés.
- A szakképzési évfolyamon középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében a
szakmai vizsgára felkészítés (iskolarendszeren belüli és iskolarendszeren kívüli képzési
és vizsgáztatási formában) a következő szakmában:
33 4641 01
Számítógép-kezelő (használó): 2 félév
52 4641 03
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 2 félév
54 4641 01
Gazdasági informatika: 4 félév
52 1812 08
Középfokú keramikus: 4 félév
52 1811 02
Középfokú grafikus: 4 félév
52 5842 01
Környezetvédelmi és vízgazdálkodási technikus: 4 félév
52 5412 01
Általános vegyésztechnikus: 4 félév
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52 7899 02
b.

Lakberendező 2 félév

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON
A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan valamint a leltár szerinti értékű ingóságok
szolgálják. Az intézmény induló vagyona az alapító által átadott 9 921 E Ft induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
- az éves költségvetési rendeletben meghatározott, felügyeleti szervtől kapott költségvetési
támogatás
- működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
- az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
- intézményi működési, felhalmozási, és egyéb bevételek
- térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon
AZ INTÉZMÉNYRE BÍZOTT VAGYON FELETTI RENDELKEZÉSI JOG
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés tervezésével, előirányzat felhasználással,
pénzellátásával, számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerő-gazdálkodással,
beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSI RENDJE
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.
AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2005. június 28.

Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2005. (IX. 20.) Kt.
sz. határozatával hagyta jóvá. A jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes
szerkezetbe foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2005. szeptember 20.
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Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
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68/2005. (IX. 20.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolóját az alábbiak figyelembevételével jóváhagyta:
1. A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – az
önkormányzat 4/2005. (III. 2.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetési előirányzatainak első félévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok EFt-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2004. első félévi
Teljesítés
megnevezése
Előirányzat
Előirányzat
teljesítés
alakulása
Kiadások főösszege
3.877.060
4.241.635
1.955.965
46 %
Bevételek főösszege
3.877.060
4.241.635
1.965.469
46 %
3. Az önkormányzat 2005. I. félévi teljesítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
- 1. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2005. I. félévi költségvetése (bevételek),
- 2. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2005. I. félévi költségvetése (kiadások),
- 3. számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2005. I. félévi bevételeinek
részletezése,
- 4. számú melléklet : Az intézmények tevékenységének 2005. I. félévi bevételei,
- 5.a számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2005. I. félévi bérjellegű kiadásai,
- 5.b számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2005. I. félévi egyéb dologi
kiadásai,
- 5.c számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2005. I. félévi közüzemi díj
kiadásai,
- 5.d számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2005. I. félévi segélyezés teljesítése és
Működési célú pénzeszköz átadások 2005. I. félévi teljesítése,
- 6. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2005. I. félévi kiadásai,
- 7. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2005. I. félévi felhalmozási kiadásai,
- 8. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2005. I. félévi felújítási kiadásai,
- 9. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2005. I. félévi adósságszolgálata,
- 9.a számú melléklet: Hitelállomány 2005. június 30-án,
- 10. számú melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat 2005. I. félévi költségvetése,
- 11. számú melléklet: Intézményfinanszírozás alakulása 2005. június 30-ig.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

69/2005. (IX. 20.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Oroszlány Város Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított
18/2000. (X. 3.) ÖK, a szennyvízkezelési díj megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló
módosított 27/2000. (XII. 27.) ÖK, a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló módosított
10/2004. (IV. 7.) Ör., a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló módosított 37/2004.
(XII. 29.) Ör., valamint a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról és működési feltételeiről
szóló 8/2005. (III. 9.) rendeleteit ütemterv szerint felülvizsgálta, a 2004. évi CXL törvény alapján a
rendeletek módosítására nem kerül sor.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat kihirdetésére: 2005. szeptember 28.
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70/2005. (IX. 20.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Képviselő-testülete felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Rt-t arra, hogy a
jövőben megüresedő, vegyes tulajdonban lévő bérlakásokat az Iskola út 1-3, Fürst Sándor út 27 számú
ingatlanban még bérleti jogviszonnyal rendelkező 4 bérlő elhelyezésére felhasználja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Lazók Zoltán, az OSzRt. vezérigazgatója

71/2005. (IX. 20.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.
A 3/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat szerinti, a költségvetés struktúráját érintő racionalizálásra
vonatkozó szerződés végrehajtásának határidejét 2005. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja.
2.
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a szerződés módosítására: azonnal
a szerződés módosítására: Rajnai Gábor polgármester

72/2005. (IX. 20.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fenntartásában működő
közoktatási intézmények 2004/2005-ös tanévi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. szeptember 28.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

73/2005. (IX. 20.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 863/39 hrsz-ú terület elnevezésére az 56osok tere megnevezést adja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. szeptember 28.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet

74/2005. (IX. 20.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Molnár Józsefet az Egészségügyi és Szociális Bizottság külső tagját bizottsági tisztségéből 2005.
október 1. napjától felmenti, egyidejűleg a 63/2002. (X. 31.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Elnök:
Kardics István
Alelnök:
Molnár Ferenc Béla
Képviselő tag:
Lázár Mózes, Torma Lajos
Külső bizottsági tagok:
Illeg Pál, Dr. Madarász János, Tóth Tímea,
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. szeptember 28.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

75/2005. (IX. 20.) Kt. sz. határozat
1. Egyetért az előterjesztés 1-5 pontjában meghatározott alábbi ingatlanok értékesítésével. A
vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő, nyilvános versenytárgyalás keretében történő
értékesítésre felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Rt-t.
1. Táncsics M. u. 37. számú, 590/5/A/89 hrsz-ú, a volt cigány kisebbségi Önkormányzat irodája
2. Alkotmány u. 67. számú, 959 hrsz-ú, a volt 5-ös iskola épülete.
3. 0329/5 hrsz-ú, a Vértesi Erőmű RT és az önkormányzat közötti csereszerződés alapján az
önkormányzat birtokába kerülő ingatlan
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4. Strand területe önállóan, a városi uszoda önállóan, vagy a kettő együttesen
2. Egyetért a Nagyközösségi Antennarendszer vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő zárt
tárgyalás keretében történő értékesítésével, amelynek lefolytatására felhatalmazza az OSZZrt-t.4
3. Egyetért a Gönczi F. u. 11-13. szám alatti 597/16/A/1 és 597/9 hrsz-ú üzlet, a Mátyás király u. 5.
szám alatt található, 602/16/A-24 és 602/16/A-25 hrsz-ú Barbara szálló és üzlet, a 875 hrsz-ú volt
Sajó varroda, és a városi uszoda és strand legalább 3 éves részletfizetéssel történő értékesítésével,
mely a vételáron felül tartalmazza a szerződéskötéskor érvényben lévő jegybanki alapkamat 2%-al
növelt összegét is.
4. A 35/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat 6. pontjában a Móricz Zs. 4. sz. alatti 1975/1/A hrsz-ú
ingatlan 3/12 részének vételére megállapított fizetési feltételeket az alábbiak szerint módosítja:
- Adásvételi szerződés megkötésének, illetve az első 6.437.500 Ft összegű vételár-részlet
megfizetésének határideje: 2005.10. 30.
- A második, 6.437.500 Ft összegű vételár-részlet megfizetésének határideje: 2005. 11.30.
5. Egyetért az előterjesztés-kiegészítésben meghatározott 1641/14 hrsz-ú területből 200 m2 területrész
ingatlan értékesítésével. A vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő, zárt versenytárgyalás
keretében
6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 104/2004. (XII.14.) Kt. sz.
határozatában értékesítésre kijelölt 2421/93 hrsz-ú területből megosztással alakíttasson ki
maximum 3,5 ha nagyságú területet. 5
7. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Rt-t, hogy a 3,5 ha nagyságú területet zártkörű eljárás
keretében értékesítse.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. szeptember 28.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

76/2005. (IX. 20.) Kt. sz. határozat
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2/376-5/2005. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

2005. szeptember 28.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

77/2005. (X. 10.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Minősített többséggel meghozott döntésével 2005. október 10. napjával megszünteti az
Oroszlány Városkörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulást, egyidejűleg jóváhagyja
a társulás előterjesztés melléklete szerinti megszüntető okiratát.
2. Minősített többséggel meghozott döntésével hozzájárul az Oroszlányi Többcélú Kistérségi
Társulás 2005. október 10. napjával történő megalakításához. Az Oroszlányi Többcélú
Kistérségi Társulás az Oroszlány Városkörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
jogutódjaként jön létre.
3. Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés
melléklete szerint jóváhagyja. Felhatalmazza Oroszlány Város Polgármesterét a Társulási
Megállapodás aláírására.
4. Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás megalakulása időpontjával Oroszlány Város
Önkormányzata Képviselő-testületének - az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő
Kht. Oroszlány Városkörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának munkaszervezeti feladatai ellátására vonatkozó - 71/2004. (IX. 21.) Kt. sz.
határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.

4

A 75/2005. (IX. 20.)Kt. sz. határozat 2. pontját a 37/2007. (IV. 20) kt. sz. határozat módosította.

5

A 89/2005. (X. 25.) Kt. sz. határozat 3. pontja a határozat 5. pontját módosította.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester

78/2005. (X. 24.) Kt. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a pályázat beadására, és egyben elkülöníti a pályázat
kötelező önrészét és a saját forrást a 2006. évben, a település számára a központi költségvetésből,
közfoglalkoztatásra biztosított keretösszegéből.
Határidő:
Felelős:

2005. október 24.
Rajnai Gábor polgármester

79/2005. (X. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv módosításáról a „Települési
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” című
pályázat keretében a Deák utca, Széchenyi utca felújítására lefolytatandó közbeszerzési eljárás
tekintetében.
3. A. Utasítja a polgármestert, hogy az Oroszlány Város Önkormányzata 2005. évi
költségvetésében az Arany János Általános Iskola és a Móra Ferenc Kollégium
megszűntetésével kapcsolatos előirányzat módosításokat vezesse át az előterjesztés 1. számú
melléklete alapján.
B.
Felhatalmazza a jogutód intézmények vezetőit az átvett előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultsággal.
4. A hosszútávú hőértékesítési szerződés felülvizsgálatára a Vért vezetőivel történő tárgyalások
lefolytatására létrehozott munkacsoport tagjait: - az új távhőtörvényből eredő változások
figyelembe vételével - a távhőszolgáltatási árképlet elveinek, valamint a mérés és korszerűsítés
törvényben meghatározott feltételinek kialakításával és a szükséges egyeztetések lebonyolításával,
továbbá a szennyvíz-csatorna szolgáltatási díjak megállapításában való részvétellel bízza meg.
Utasítja a munkacsoport elnökét, hogy a munkacsoport tárgyalásainak eredményéről, az árképlet
elveinek, valamint a mérés és korszerűsítés törvényben meghatározott feltételeinek kialakításáról,
a szennyvíz-csatorna szolgáltatási díjak megállapításáról a képviselő-testület decemberi ülésén
adjon tájékoztatást.
5. A Szakorvosi Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata V. Egyéb rendelkezések fejezet
1. pontját a következő h) ponttal egészíti ki.
„h) Az intézet egészségügyi dokumentáció vezetésének rendjét, melyet a Minőségirányítási
rendszer Minőségirányítási Kézikönyv MK 4. számú fejezete tartalmaz.”
6. A 39/2005. (V. 24.) Kt. sz. határozat szerinti, a költségvetés struktúráját érintő racionalizálásra
vonatkozó szerződés végrehajtásának határidejét 2005. december 31. napjáig meghosszabbítja.
7. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy kezdje meg a tárgyalásokat Kömlőd Református
Egyházközségével, a lehetséges együttműködésről a fogyatékosok nappali ellátásának
működtetése érdekében.
8.
A 24 órás központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos költségek viseléséről 2006. évi
költségvetésében gondoskodik.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2005. november 2.
a 4. pont esetében: a decemberi testületi ülés
a 6. pont esetében: a 2006. januári testületi ülés
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Felelős:

a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 4. pont esetében: Székely Antal a munkacsoport elnöke
a 6. pont esetében: Lazók Zoltán, a Szolgáltató Rt. elnöke

80/2005. (X. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Szociális Szolgálatot bízza meg – a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként
meghatározottak szerint - együttműködésre kijelölt intézményként a feladatok ellátására.
2. A Szociális Szolgálat engedélyezett létszámkeretét 81-ről 82-re emeli.
3. A feladatelvégzés technikai hátterének biztosítására 1 db számítógép beszerzésének forrását (250
E Ft) a 2005. évi céltartalék terhére biztosítja.
4. A Szociális Szolgálat Alapító Okiratát az 1. sz. melléklet szerint módosítja.
5. A polgármesteri hivatal engedélyezett létszámkeretét 81-ről 82-re emeli.
6. Utasítja a polgármestert, hogy az intézmények létszámváltozását a költségvetésen vezesse
keresztül. A létszámváltozás személyi juttatása a 2006. évi költségvetésben tervezendő.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére:
az 1. és 4. pont esetében:
a 2. és 5. pont esetében.
a 3. és 6. pont esetében.
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtására:
az 1. és 2. pont esetében:
az 5. pont esetében:
a 3. 4. 6. pont esetében:

2005. november 2.
2005. november 1.
2005. december 1.
2005. december 31.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Répási Jánosné, a Szociális Szolgálat vezetője
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

81/2005. (X. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályainak bevezetéséről szóló
tájékoztatót elfogadja.
2. Az előterjesztésben megfogalmazott feladatok ellátáshoz szükséges, az előterjesztés 1. sz.
mellékletében meghatározott 2.690.000 Ft maximum költségének pénzügyi forrását a
költségvetésben a nyugdíjas segélyalap, építéshatósági kötelezettségek végrehajtása,
polgármesteri hivatal mosdók felújítása című előirányzatok átcsoportosításával biztosítja.
3. Felhatalmazza a jegyzőt a Magyar Postával megkötendő, a kézbesítésre vonatkozó szerződés
aláírására.
4. A polgármesteri hivatal engedélyezett létszámkeretét 2005. november 1-jétől 1 fővel
megemeli.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. november 2.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

82/2005. (X. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Támogatja, hogy az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében igénybe
venni kívánt 700 M Ft-os keretösszegből a „B” hitelcélok keretében 300 M Ft-ot fordítson az
önkormányzat intézményei felújítására, és 250 M Ft-ot utak, járdák, parkolók és a Fő tér
felújítására, 40 M Ft-ot közvilágítás bővítésére, 50 M Ft-ot tartson tartalékban; az „A”
hitelcélok keretében pedig 60 M Ft-ot csatorna közművek bővítésére, felújítására 2006. –
2008. évi megvalósítással.
2. Utasítja a polgármestert, hogy a megfelelő előkészítettségű fejlesztések esetén a lehető
legkorábbi határidővel nyújtson be pályázatot további kiegészítő források megszerzésére (a
bölcsőde felújítására). A többi hitelcél esetén haladéktalanul készíttesse el a szükséges tervi
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munkarészeket, pályázatokat, melyhez 2005. évi költségvetésében 2 M Ft keretet biztosít a
beruházási céltartalék terhére. Továbbá az utak és közművek felújítása, bővítése esetében
kezdeményezzen egyeztetést a közműkezelőkkel és a bizottságokkal a célok pontosítása
érdekében.
3. Utasítja továbbá a polgármestert, hogy a hitelcélok költség-meghatározásának pontosítását, és
ütemezését a beruházási program elkészítése keretében tegye meg.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Rajnai Gábor polgármester
83/2005. (X. 25.) Kt. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
1. A hulladékudvar részére a 0444 helyrajzi számból kialakított területet jelöli ki.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban, illetve az előterjesztés 2. számú táblázatában
meghatározott tartalommal nyilatkozatot tegyen a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Konzorcionális Együttműködés részére 20 db hulladékgyűjtő sziget illetve 1 db hulladékudvar
kialakításáról.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a hulladékudvar számára kijelölt terület
kialakítását.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rajnai Gábor

84/2005. (X. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány
2005. évi tevékenységéről szóló tájékoztatást.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. november 2.
Lazók Zoltán a Köztestület elnöke

85/2005. (X. 25.) Kt. határozat
1. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány Város Polgárőr
Egyesület 2005. évi tevékenységéről szóló tájékoztatást.
2. Módosítja a 28/2005. (IV. 26. ) Kt. sz. határozatának mellékletét képező Támogatási
Megállapodás 3. pontját az alábbiak szerint:
„A támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 13/A. § előírásai szerint és kizárólag a pályázatban megjelölt alábbi célok megvalósítására
használható fel:
- rendszámleolvasó készülék (mátrix)”
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. november 2.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet

86/2005. (X. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint pályázatot
ír ki a „Jó tanuló, jó sportoló” cím adományozására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. november 2.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

87/2005. (X. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2006. évre vonatkozó ellenőrzési
naptár szerinti ütemezésben az intézmények belső ellenőrzését és a közalapítványok felügyelőszervi
ellenőrzését.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. november 2.
a határozat végrehajtása: az 1. számú melléklet szerint
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

88/2005. (X. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Egyetért az oroszlányi 597/16/A/3 hrsz-ú ingatlannak az AN-ZSU Bt (székhelye: 2890 Tata, Dózsa Gy. u.
10.) részére 2.280.000 Ft + ÁFA vételáron való eladásával. A szerződés-tervezetet az előterjesztéshez
mellékelt formában jóváhagyja.
2.
Egyetért az oroszlányi 597/16/A/1 és 597/9 hrsz-ú ingatlan együttesnek az ALMA-GOLD Kft (székhelye:
2840 Oroszlány, Landler J. u. 12.) részére 9.300.000 Ft + ÁFA vételáron való eladásával. A szerződéstervezetet az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja.
3.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az oroszlányi 0329/5 hrsz-ú 1.9693 m2
nagyságú ipartelepnek a TÚRA TRUCK Kft részére történő értékesítésével, bruttó 38.809.884 Ft
vételáron, az előszerződés szerinti tartalommal. A vételárat a vevő a szerződés aláírását követő 8 napon
belül, legkésőbb 2005. december 8. napjáig köteles egyösszegben átutalni. A szerződés csak a teljes
vételárnak az önkormányzat számlájára történő beérkezését követően mutatható be a földhivatalba.
Amennyiben a vételár a szerződés aláírásától számított 30 napon belül sem kerül az eladó számlájára, úgy
az önkormányzat a szerződéstől eláll.
4.
Egyetért azzal, hogy
a) a Majki Elkerülő (Keleti) út és a Csapás út kialakításához szükséges magántulajdonban álló
területrészek kisajátítást pótló csere-, vagy adásvételi szerződéssel Oroszlány Város Önkormányzata
tulajdonába kerüljenek,
b) az érintett területrészek önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében Oroszlány Város
Önkormányzata az oroszlányi 093/2, 090/2, 093/10, 093/11 hrsz-ú ingatlanok cserealapként történő
felhasználásával, az önkormányzati vagyonértékesítésre irányadó szabályok szerinti magasabb
értékbecslés figyelembe vétele mellett szerződést kössön.
c) Felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok tulajdonosaival történő zártkörű tárgyalásra, a határozat
a) és b) pontjában meghatározott szerződések előkészítésére.
5.
a) Az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja sürgősségi betegellátási egészségügyi célokra az
oroszlányi 1324 hrsz-ú, természetben Oroszlány, Alkotmány u. 48 szám alatti, 1007 m2 területű
házasingatlanra megkötött adásvételi szerződést, amelynek pénzügyi forrását a Szakorvosi Rendelőintézet
Oroszlány előirányzat terhére biztosítja.
b) Utasítja a polgármestert, hogy a Szakorvosi Rendelőintézet vezetőjével együttműködve a térség
sürgősségi betegellátásának állami- és önkormányzati feladatainak közös ellátására szolgáló
együttműködés részletes koncepcióját dolgozza ki.
6.6
a) Hozzá kíván járulni a Landford Kft. által megvalósítandó „Tópart Apartman” ingatlanfejlesztési
projekt finanszírozása érdekében 676,8 millió forint és járulékai erejéig hitelfedezeti értéket képviselő
jelzálogjog biztosításához.
b) A tervezett jelzálogjoggal érintett ingatlanként: az oroszlányi 727 hrsz-ú, 6 ha 8711 m2 nagyságú
sporttelep, a 724 hrsz-ú, 3 ha 1380 m2 nagyságú futball pálya, és a 2421/93 hrsz-ú, 9 ha 7579 m2
Takács Imre úti építési terület megnevezésű ingatlant jelöli meg.
c) Jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata, valamint a Landford Kft. közötti, az előterjesztés
melléklete szerinti fedezetbiztosítási megállapodást, felhatalmazza a polgármestert az aláírásra,
amelyre a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda hozzájárulásra vonatkozó előzetes
véleményének, állásfoglalásának megérkezését követően kerülhet sor.
d) A Landford Kft. részére jelzálogjog biztosítására irányuló 15/2005. (III. 3.) Kt. számú határozatát és
34/2005. (IV. 26.) Kt. számú határozatának 1. és 2. pontját hatályon kívül helyezi.
e) Utasítja az Oroszlányi Szolgáltató Rt. Felügyelő Bizottságát, hogy vizsgálja meg a Landford Kft. által
megvalósítandó „Tópart Apartman” ingatlanfejlesztési beruházás lebonyolításának körülményeit
kiemelten a döntés előkészítésére vonatkozóan. A vizsgálat eredményéről tájékoztassa a képviselőtestületet.7
Határidő:
az 1-2. pont esetében: a szerződés aláírására: 15 nap
a 3. pont esetében: a szerződés aláírására: 2005. november 30.
6
7

A 6. a., b. c. pontját a 8/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat módosította.
A 90/2005. (XI. 22.) kt. sz. határozat hatályon kívül helyezte.
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a 4. pont esetében: a szerződések előkészítésére: 2005. november 31.
a 5. pont esetében: a koncepció kidolgozására: 2005. december 31.
az 6. pont esetében: a Pénzügyminisztérium hozzájárulását követően: azonnal
a 6. e. pont esetében: a Képviselő-testület novemberi ülése
Felelős:
az 1-3. és 5-6. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
a 4. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester, Dr. Mátics István igazgató főorvos
89/2005. (X. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az előterjesztés 1-3. pontjában foglalt ingatlanok értékesítésével. Az 1. pont esetében a
vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő, zárt tárgyalás keretében történő értékesítésre
felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Rt.-t. A 2-3. pont esetében a vagyonrendelet eljárási
szabályainak megfelelő, nyilvános versenytárgyalás keretében történő értékesítésre felhatalmazza az
Oroszlányi Szolgáltató Rt.-t.
1.
A Takács I. u. mögötti 2421/80 hrsz-ú területből mintegy 133 m2 nagyságú terület
2.
12423 hrsz-ú, Nyíres dűlőben lévő terület
3.
11930 hrsz-ú Madárhegyi ingatlan
2. A.
Egyetért Oroszlány Város Önkormányzata, valamint a Gasztronómia Kft. között létrejött, a
Béke szálló bérletére, hasznosítására vonatkozó szerződés 2008. december 31-ig történő
meghosszabbításával az eredeti szerződés 5. pontjában megfogalmazott bérleti díjmentesség figyelembe
vételével.
B.
Elfogadásra javasolja a bérlet-hasznosítási szerződés 5.c) pont szerinti egyenértékű munkaként
az ingatlan fűtési célú hő-felhasználásának költségosztó hőmennyiségmérőkkel történő meghatározása
érdekében szükséges mérőműszer beépítését 852.929 Ft összegben.
3. A.
Módosítja 75/2005. (IX.20.) Kt. sz. határozatát az alábbiak szerint:
"5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 104/2004. (XII.14.) Kt. sz. határozatában
értékesítésre kijelölt 2421/93 hrsz-ú területből megosztással alakíttasson ki maximum 4,0 ha nagyságú
területet."
B.
Módosítja Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2003. (V.27.) Kt. sz.
határozatát:
A határozat 1. pontja kiegészül az alábbiakkal:
a. "A Takács I. út mögötti 2421/93 hrsz-ú területét a Környei út mentén 4 ha nagyságban kereskedelmi,
szolgáltató tevékenység céljára kívánja hasznosítani a tervezett intenzív beépítésű lakóterület terhére.
Tudomásul veszi, hogy a módosítással a területen elhelyezkedő lakásszám csökken."
C. Felhatalmazza a polgármester, hogy a településszerkezeti terv módosítását kezdeményezze a
Környei út melletti 4,0 ha kereskedelmi, szolgáltató tevékenység biztosítása érdekében.
D. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi előszerződés előkészítésére.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2005. november 2.
Felelős: Dr. Judi Erzsébet, jegyző
8

90/2005. (XI. 22.) 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
határozatok végrehajtásáról.
2. Egyetért az oroszlányi 1351/13 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos területcsökkentésre vonatkozó
szerződéstervezettel és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Utasítja a polgármestert, hogy a
szerződés tervezet 3. pontjában megfogalmazott csereterület biztosítása tárgyában a szükséges lépéseket
tegye meg.
3. Az oroszlányi 878/11 hrsz-ú ingatlanon lévő út szabályozási szélességét 10 m-ben határozza meg.
4. Egyetért azzal, hogy a helyi televíziós műsorszolgáltatás tárgyában a közbeszerezési eljárás 2005. december
31-éig kezdődjön meg. Egyetért azzal, hogy az eljárás tartalmára vonatkozóan a képviselő-testület állandó
bizottságai javaslatukat 2005. november 30-áig tegyék meg. Utasítja a polgármestert, hogy a közbeszerzési
tervet a műsorszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására tekintettel módosítsa.9
8

A határozat 13. pontját a 110/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezte.
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A 63/2006. (VIII. 8.) Kt. sz. határozat a 4. pontot hatályon kívül helyezte.
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5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Az Oroszlányi Többcélú Kistérség Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
Megbízza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül a KEM
Közigazgatási Hivatal Vezetőjének küldje meg.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására kötött társulási megállapodás módosítását az
előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási
megállapodás aláírására. Megbízza a jegyzőt, hogy a társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon
belül a KEM Közigazgatási Hivatal Vezetőjének küldje meg.
A belső ellenőrzési feladatok közös ellátásról szóló megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete
szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Alapító Okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerint
módosítja.
A Szakorvosi Rendelőintézet Alapító Okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerint módosítja.
Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát az előterjesztés 6. számú
melléklete szerint módosítja.
A központi orvosi ügyelet közös ellátásáról szóló megállapodást az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Utasítja a Szakorvosi Rendelőintézet igazgató főorvosát, hogy a Szakorvosi Rendelőintézet
költségvetésében Sürgősségi Központ tervezésének céljára 2 M Ft-ot különítsen el.
A 88/2005. (X. 25.) Kt. sz. határozatát visszavonja, egyidejűleg kéri az OSzRt. Igazgatóságát, hogy a
"LANDFORD Kft. által megvalósítandó TÓPART APARTMANN INGATLANFEJLESZTÉSI beruházás
projekt előkészítése, illetve a befektetésnek a társaság működésére, pénzügyi helyzetére gyakorolt hatása
tárgyában" 2006. január 31-éig hívjon össze rendkívüli Közgyűlést.
Gondoskodjék a napirend tárgyalásra alkalmas előterjesztés előkészítéséről.

Határidő:

az 5-6. pontok esetében: a módosított társulási megállapodás KEM Közigazgatási Hivatal
Vezetőjéhez történő megküldésére: az aláírást követő 15 napon belül.
a 3-6. pontok esetében: a határozat kihirdetésére: 2005. november 30.
a 13-14. pont esetében az Igazgatóság részére történő megküldésre: 2005. november 30.
a határozat kihirdetésére: 2005. november 29.
Felelős: az 5. pont esetében: Rajnai Gábor a társulás elnöke
a 6. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet jegyző
az 5-7. pontok esetében: a megállapodás aláírására: Rajnai Gábor polgármester
a 8-10. pontok esetében: Rajnai Gábor polgármester
a 13-14. pontok esetében: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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91/2005. (XI. 22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzata:
1. a közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendeletében szabályozott, a közterület
használatáért fizetendő díj mértékét, megfizetésének határidejét és módját 2006. január 1-jei hatállyal az
alábbiak szerint határozza meg:
Közterület-használati díj mértéke (a díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák):
Közterület-használat megnevezése
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
(Ft/m2/hó)
Árusító és egyéb fülke-pavilon elhelyezése, üzleti tevékenységgel
kapcsolatos egyéb helyhasználat (szélfogó, üzleti lépcső, üzleti portál).
Üzletből közvetlenül közterületre történő árusítás esetén az üzlet előtti
1 méter széles sáv igénybevétele
(Ft/m2/hó)
Vendéglátó-ipari terasz

május 1-jétől szeptember 30-áig
október 1-jétől április 30-áig

Alkalmi árusítás vállalkozók részére
10

Területi kategóriák
I.
II.
III.
1020,1020,1020,-

1155,-

895,-

580,-

(Ft/m2/hó)

1155,420,-

895,315,-

580,210,-

(Ft/m2/nap)

1155,-

895,-

840,-

A 108/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat 2006. december 31. napjától hatályon kívül helyezte.
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(Ft/m2/nap)

Alkalmi árusítás őstermelők részére

55,-

45,-

35,-

1155,-

1155,-

1155,-

együttes tömegű
(Ft/jármű/nap)

1260,-

1260,-

1260,-

3500 kg-ot meghaladó megengedett együttes tömegű teherautóval
(Ft/jármű/nap)

1575,-

1575,-

1575,-

(Ft/jármű/nap)

1155,-

1155,-

1155,-

(Ft/jármű/hó)

1260,-

1260,-

1260,-

Kiállítás, alkalmi vásár, sport-, és kulturális, valamint vallásfelekezeti
rendezvények, mutatványos tevékenység területe
(Ft/m2/nap)

35,-

25,-

25,-

(Ft/jármű/nap)

1020,-

1020,-

1020,-

Üzemképes, 3500 kg-ot meghaladó megengedett együttes tömegű
gépjárművek tárolása
(Ft/jármű/nap)

630,-

630,-

630,-

Üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű
gépjárművek parkolása céljából kijelölt álláshely
(Ft/ m2/hó)

525,-

525,-

525,-

Építési munkával kapcsolatos állvány 10 m2-ig

(Ft/m2/nap)

65,-

65,-

65,-

Építési munkával kapcsolatos állvány, 10 m2 felett

(Ft/m2/nap)

45,-

45,-

45,-

2

Építőanyag és törmelék elhelyezése, tárolása
(Ft/m /nap)
A nem önkormányzati tulajdonú lakótömbök körüli kezelői járda területén
történő, ilyen célú igénybevétel mentes a díjfizetés kötelezettsége alól.

35,-

30,-

30,-

(Ft/m2/nap)

6300,-

6300,-

6300,-

Mozgóárusítás
Személyautóval
3500 kg-ot meg
kisteherautóval

(Ft/jármű/nap)
nem

haladó

megengedett

Mozgóbolt
Taxi álláshely használata

Üzemképtelen gépjármű elhelyezése

Film és videó felvétel

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.
Közterület-használati díj megfizetésének határideje és módja:
- A határozott időtartamra szóló díjat Engedélyes az engedély kiadását megelőzően fizet meg az
Oroszlány Városi Polgármesteri Hivatal számlájára, illetve házipénztárába.
- A megfelelő díj kategória megállapítása Oroszlány város közigazgatási területének jelen határozat
melléklete szerinti (I., II., III.) övezeti felosztás figyelembe vételével történik.
- 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 kell csökkenteni.
Az üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű gépjárművek parkolása
céljából kijelölt, több álláshely területigénye a díjfizetés szempontjából nem vonható össze.

2. A közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendeletében szabályozott és a
közterület használatáért fizetendő díj mértékéről, megfizetésének határidejéről és módjáról szóló 88/2004.
(XI. 23.) Kt. határozatát 2005. december 31-ei hatállyal hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. november 29.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

92/2005. (XI. 22.) Kt. sz. határozat
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2005. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló
beszámolóját az alábbiak figyelembevételével jóváhagyta:
1. A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – az
önkormányzat 4/2005. (III. 2.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetési előirányzatainak I-III negyedévi teljesítését
az alábbiak szerint fogadja el:
adatok EFt-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2005. I-III negyedévi
Teljesítés
Megnevezése
Előirányzat
Előirányzat
teljesítés
alakulása
Kiadások főösszege
3.877.060
4.407.586
3.230.843
73 %
Bevételek főösszege
3.877.060
4.407.586
3.369.576
76 %
3. Az önkormányzat 2005. I-III. negyedévi teljesítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
- 1. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2005. I-III. negyedévi költségvetése (bevételek),
- 2. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2005. I-III. negyedévi költségvetése (kiadások),
- 3. számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2005. I-III. negyedévi bevételeinek
részletezése,
- 4. számú melléklet : Az intézmények tevékenységének 2005. I-III. negyedévi bevételei,
- 5.a számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2005. I-III. negyedévi bérjellegű kiadásai,
- 5.b számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2005. I-III. negyedévi egyéb dologi kiadásai,
- 5.c számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2005. I-III. negyedévi közüzemi díj kiadásai,
- 5.d számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2005. I-III. negyedévi segélyezés teljesítése és
Működési célú pénzeszköz átadások 2005. I-III. negyedévi teljesítése,
- 6. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2005. I-III. negyedévi kiadásai,
- 7. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2005. I-III. negyedévi felhalmozási kiadásai,
- 8. számú melléklet: Oroszlány Város Önk1ormányzata 2005. I-III. negyedévi felújítási kiadásai,
- 9. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2005. I-III. negyedévi adósságszolgálata,
- 9.a számú melléklet: Hitelállomány 2005. szeptember 30-án,
- 10. számú melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2005.
I-III. negyedévi költségvetése,
- 11. számú melléklet: Intézményfinanszírozás alakulása 2005. szeptember 30-ig.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. november 29.
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

93/2005. (XI. 22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési bankszámlájához kapcsolódó folyószámlahitelkeret 200 millió Ft-ra történő felemeléséről gondoskodjék.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

94/2005. (XI. 22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés tervezéséhez és
végrehajtásához az alábbi irányelveket határozza meg:
1.
A működési kiadásokkal kapcsolatos irányelvek:
 Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekjóléti feladatok ellátására.
 A működési kiadások finanszírozása kizárólag az adósságszolgálat teljesítése után fennmaradó
működési bevételekből történhet.
 Pótlólagos források feltárásával és kiaknázásával kell a feladatellátás színvonalának megtartását
elősegíteni.
 Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatellátás ráfordításokkal arányos,
elvárásoknak megfelelő megvalósítását.
 Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos forrásokra.
 Át kell tekinteni az ellátott feladatokat és ennek tükrében szükséges dönteni azok
finanszírozhatóságáról.
2.
Az adósságállomány kezelésével kapcsolatos irányelvek:
 Az adósságállomány és a hiteltörlesztések kiemelt feladatként kezelendő.
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3.

4.

A felhalmozási kiadások kizárólag pályázati úton elnyert pénzeszközök alapján növelhetők, ha a saját
erő rendelkezésre áll és a megvalósítás kockázatai kezelhetők.
A fejlesztésekkel és a bevételekkel kapcsolatos irányelvek:
Felhalmozási bevételeket kizárólag rendelkezésre álló szerződés alapján lehet tervezni.
 2006-ban hitelfelvétel csak a beruházások saját erejének biztosításához tervezhető.
 Folytatni kell az önkormányzati vagyon felülvizsgálatát és hasznosítását a saját bevételek növelése, a
felhalmozások saját erejének biztosítása, a működési költségek csökkentése, illetve a nagyobb
költség-hatékonyság elérése érdekében.
 Ösztönözni kell városunkban a befektetői készséget elsősorban a munkahelyteremtés és a
szolgáltatások bővítése érdekében.
 Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos működési és fejlesztési
forrásokra.
 Felhalmozási célú pénzeszközátadás forrása csak saját bevétel lehet.
A 2006. évi költségvetés készítésének további munkálatait a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28.§ (4)
előírása alapján az 5. számú mellékletben meghatározott ütemterv szerint kell végrehajtani.

Felelős:
Határidő:

Rajnai Gábor
1., 2., 3., 4. pont: a 2006. évi költségvetési rendelet elkészítése

95/2005. (XI. 22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Elfogadja a 2006-2008. évre vonatkozó, az előterjesztés szerinti Beruházási Koncepciót.
2. A 2006-2008. évi költségvetések tervezése során prioritást az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési
Hitelprogram és a „Szemünk Fénye Program” céljainak biztosít.
3. Az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram és a „Szemünk Fénye Program” megvalósulását
követően tervezi a 2009-2010. évekre az oktatási intézmények felújításából még hátra lévő feladatok
végrehajtását, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 10/2005. (II. 22.) Kt. sz. határozat az oktatási
intézmények tervezett felújításával kapcsolatos 7. pontját.
4. 2006. évben részt kíván venni az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának
támogatásáról szóló programban.
Határidő:

1. pont: kihirdetésre: 2005. november 30.
2. pont: a 2006., 2007., 2008. évi költségvetés előkészítése
3. pont: a 2008 – 2010. évi Beruházási Koncepció előkészítése
Felelős: 1., 2. pont: dr. Judi Erzsébet jegyző
3. pont: Rajnai Gábor polgármester
96/2005. (XI. 22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Saját Lakásért Oroszlányon, a HEURÉKA Egészségügyi, a Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő
Speciális Szakiskola Gyermekeiért, az Oroszlányi Távfűtésért, a Majki Műemlékegyüttesért és az Oroszlány
Környezetvédelméért közalapítványok 2005. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja, egyben
megköszöni a kuratóriumok tagjainak tevékenységét.
2. A Saját Lakásért Oroszlányon közalapítvány által 2006. január 1. napjától 2006. december 31-ig nyújtandó
kedvezményes kamatozású kölcsön mértékét 3 %-ban határozza meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. november 30.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

97/2005. (XI. 22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Elekes Lászlóné tájékoztatóját a Városi Civil
Fórum tíz éves munkájáról és köszönetét fejezi ki a városban működő civil szervezeteknek és tagjaiknak
áldozatos munkájukért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. november 30.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

98/2005. (XI. 22.) Kt. sz. határozat
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1.
2.

„Jó tanuló, jó sportoló” kitüntető címet adományoz:
Hostya Viktornak a Ságvári Endre Általános Iskola, Kunkli Szabolcsnak, Polák Evelinnek és Szente
Szintiának a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola tanulóinak.
Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy a 2005. december 13-ai Képviselő-testületi ülésre készítse elő a
kitüntetések átadását.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. november 30.
a kitüntetések átadására: 2005. december 13.
a határozat kihirdetése: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a kitüntetések átadása: Rajnai Gábor polgármester

99/2005. (XII. 13.) 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
határozatok végrehajtásáról.
2. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert, hogy az FVM rendelet megjelenését követően – a 2005. évhez
hasonló nagyságrendű támogatás mellett – 2006. január 1. és 2006. június 15. közötti időszakban
csatlakozzon az iskolatej (tej és kakaó) akcióhoz. A feladat ellátására indítson közbeszerzési eljárást, és
gondoskodjon a közbeszerzési terv módosításáról. Az iskolatej-beszerzés költségét, 7.210.500 Ft-ot, a 2006.
évi költségvetésében biztosítja.
3. Elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali melegedő
(nappali ellátás) és a gyermekjóléti szolgálat feladatellátására készült módosított szakmai programját.
Határidő:
Felelős:

az iskolatej programról szóló FVM rendelet megjelenését követően azonnal
a határozat kihirdetésére: 2005. december 21.
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

100/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Oroszlány Város Szennyvíz, - és csatornamű Üzemeltetésére létrejött használatba adási üzemeltetési
szerződés 2006. évi függelékét az előterjesztés függeléke szerint fogadja el. A 2006. évi szennyvízvagyon
bérleti díjából a 2006. évi fajlagos költségek csökkentésére irányuló támogatás összegét: 63.770 E Ft-ban,
a 2006. évi szennyvízvagyon bérleti díjából a szennyvíz csatorna felújítására felhasználható összeget:
27.606 E Ft-ban állapítja meg.
2.
A felújítás tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
Szennyvíztelep:
várható ktg.
Szerviz út építése a homokfogó medence irányába
480 E Ft
Térfigyelő videórendszer átalakítása, aktualizálása
840 E Ft
Tartálykocsi fogadóhely kialakítása
360 E Ft
Szennyvíztelep térvilágítás korszerűsítése, bővítése
1920 E Ft
Homokfogó mellett beton járószint, lépcső kialakítása
360 E Ft
Csatornahálózat:
- Határúti 2 db átemelő akna felújítása + szivattyú csere
3600 E Ft
- Erdész úti átemelő szivattyú teljes felújítása
240 E Ft
- Csatornahálózat állapotfelmérése ipari kamerával
6000 E Ft
- Ipari park új DN 200-as gravitációs csatorna építése
7800 E Ft
(ZENON)
- Távfelügyeleti rendszer teljes felújítása
1440 E Ft
- Tartalékkeret az állapotfelmérés, ill. az üzemeltetés során
feltárt csatorna szakaszok felújítására, bekötésekre
4566 E Ft
Összesen:
27606 E Ft
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. december 21.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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1. sz. függelék
Oroszlány város szennyvíz-csatornamű üzemeltetéséről szóló használatba adási és üzemeltetési
szerződéshez
2006. év
1. A régi szennyvíztelepi vagyon és csatornahálózat bérleti díjának számítása:
− az eszközök bruttó értéke:
622.452 E Ft
− az eszközök értékcsökkenése:
17.222 E Ft
A 2006. évi bérleti díj: 17.000 Ft, mely tárgyi ÁFA mentes.
2. A beruházással létrehozott szennyvíztelep bérleti díjának számítása:
− az eszközök bruttó értéke:
916.264 E Ft
− az eszközök értékcsökkenése:
74.154 E Ft
A 2006. évi bérleti díj: 74.154 E Ft + ÁFA.
3. A fajlagos költségek csökkentésére irányuló támogatás kiszámítása:
A szennyvízvagyon bérleti díja 91.376 E Ft + ÁFA
4. A 2006. évi szennyvízvagyon bérleti díjából: a 2006. évi fajlagos költségek csökkentésére irányuló támogatás
összege:
63.770 E Ft.
5. A 2006. évi szennyvízvagyon bérleti díjából a szennyvízcsatorna felújítására felhasználható összeg:
27.606 E Ft.
101/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat
A szolgáltató a lakossági díjak módosításának beterjesztésével egyidejűleg mutassa be a közületi és ipari
fogyasztókra vonatkozó ármódosítási megállapodásait.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. december 21.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

102/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Minősített többséggel jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzatának 2006-2010. évre meghatározott
„Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét”, melynek hatálya Oroszlány
Város Önkormányzata által fenntartott, illetve Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatával közös
fenntartásban üzemeltetett, Oroszlány város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményekre
terjed ki.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. december 21.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

103/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2006. évi munkatervét, és utasítja a jegyzőt,
hogy az SZMSZ-ben meghatározottak részére juttassa el annak 1 példányát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2005. december 21.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

104/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Utasítja a polgármestert a 100 millió Ft hitel törlesztésének átütemezésére a 4. számú melléklet szerint
2006-2008. évekre.
Határidő:
Felelős:

2005. december 31.
Rajnai Gábor polgármester
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105/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Továbbra is saját fenntartásban kívánja működtetni a káptalanfüredi ifjúsági tábort.
A konyha felújítási munkálatait nem tervezi a 2006. évi költségvetésben, ezért utasítja Mészáros Évát az
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy szervezze meg a 2006-os nyári évadra a tábor
étkeztetését.
2. Felkéri Rajnai Gábor polgármestert, hogy dolgozza ki a tábor felújítási programtervét és 2006. évben
készülő Beruházási Koncepció részeként terjessze azt a Képviselő-testület elé.
Határidő:

A határozat kihirdetésére:
1. pont esetében:
2. pont esetében:

2005. december 21.
2006. április 30.
2006. november 30.

Felelős:

A határozat kihirdetéséért:
1. pont esetében:
2. pont esetében:

Dr. Judi Erzsébet jegyző
Mészáros Éva igazgató
Rajnai Gábor polgármester

106/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.
Utasítja a temetőt üzemeltető LIBITINA Kft-t a városi temetőben lévő urnafal 2006. július 1-jével
kezdődő kiürítésére, figyelemmel a kiürítéshez előírt és szükséges tájékoztatások megtételére.
2.
Lejárt temetési hely feletti rendelkezési jog esetén a szerződés nem hosszabbítható meg, az áthelyezés
költségeit a hozzátartozó viseli. Ha a hozzátartozó fellelhetetlen, az áthelyezés költsége az
önkormányzatot terheli a 3. pontban meghatározott költségek figyelembe vételével.
3.
Érvényes temetési hely feletti rendelkezési jog esetében az áthelyezés költségét az önkormányzat viseli.
Az áthelyezés műszaki tartalma: urnakivétel, az új sír ásása, hantolás, összegeként maximum nettó 4.000,
Ft. Az urnát takaró tábla áthelyezését max. nettó 1.000 Ft-ban határozza meg. Amennyiben az
áthelyezendő urnasír megváltás ideje az urnafalak megszüntetésekor nem jár le, akkor a díj maradéka
beszámításra kerül az új helyen.
4.
Az áthelyezés költségeit a temetőt üzemeltető LIBITINA Kft megelőlegezi. A költségek az éves
elszámolásoknál – az önkormányzat által fizetendő üzemeltetési díj, valamint az üzemeltető által
beszedett és az önkormányzatot illető sírhelydíjak elszámolása - kerülnek rendezésre. Felhatalmazza a
polgármestert az elszámolással kapcsolatos feltételek tisztázását tartalmazó megállapodás előkészítésére,
aláírására.
5.
Felhatalmazza polgármestert az üzemeltető saját forrásából és beruházásában létesítendő urnaelhelyezésre
alkalmas építmények építésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatására,
Határidő:
a határozat kihirdetésére : 2005. december 21.
Felelős:
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet
107/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Dániel tanuló a „Hátrányos helyzetű tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában” való részvételét elviekben támogatja, anyagi támogatást
önkormányzati rendelete értelmében nem tud nyújtani számára.
Határidő:
Felelős:

a kihirdetésre: azonnal
a kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat megküldéséért: Rajnai Gábor polgármester
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108/2005. (XII. 13.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a városi uszoda uszoda működtetése céljából, ingatlanlízing formájában történő hasznosításával az
alábbi feltételek mellett:
a) hozzájárul ahhoz, hogy az uszoda épülete a telekkel értékesítésre kerüljön;
b) közbeszerzési eljárást ír ki a tulajdonában lévő uszoda hasznosítására az alábbiak szerint:
1. Az Önkormányzat mint ajánlatkérő, nyílt végű pénzügyi lízing szolgáltatásra folytat le
közbeszerzési eljárást, az alábbiak szerint:
- Közbeszerzés tárgya, mennyisége: Ingatlan adásvétellel egybekötött, felújítási
kötelezettséggel járó, az ingatlan felújítása után nyílt végű pénzügyi lízing biztosítása.
- Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés típusa: Lízing szerződés.
- Szerződés időtartama: 2007. január 1-től maximum 20 év.
- Szerződésre vonatkozó feltételek:
I.
Az ajánlatkérő a tulajdonában lévő 881/41 hrsz-ú uszoda épületét az általa
elkészített értékbecslés alapján értékesíti a nyertes ajánlattevőnek. Ezen
értékelés elfogadása az ajánlattevő részéről a közbeszerzési eljárás
érvényességi feltétele.
II.
Az ajánlatkérő által a dokumentációban rendelkezésre bocsátott felújítási
tervek, valamint a nyertes ajánlattevő által elkészített és Önkormányzat
részéről jóváhagyott tervek alapján, a nyertes ajánlattevő az ingatlant
felújítja és üzemeltetésre kész állapotban legkésőbb 2006. december 30-án
üzemeltetésre átadja az Önkormányzat részére, vagy az általa megjelölt
harmadik, üzemeltető cégnek.
- Eljárás fajtája: Nyílt közbeszerzési eljárás.
Bírálati szempontok: Összességében legelőnyösebb ajánlat alapján, melynek pontozási szempontját a
Közbeszerzési Szabályzat szerint a döntést hozó munkacsoport határozza meg. Az Önkormányzat mint
ajánlatkérő 6 havi EURIBOR, valamint 6 havi CHF-LIBOR értékben kéri az ajánlatokat az
ajánlattevőktől.
c)
a felújított uszodát ajánlattevő köteles Oroszlány Város Önkormányzata részére üzemeltetés
céljából 2007. január 1-jétől maximum 20 évre lízingbe adni a lízingbe adás teljes időtartama alatt
változatlan lízing díj ellenében;
d) Oroszlány Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az uszodát a fenti időtartam alatt, és a
meghatározott lízing díj ellenében üzemeltetés céljából lízingbe veszi;
e) Oroszlány Város Önkormányzata az uszodát a szerződés teljes futamideje alatt korlátlanul használhatja,
uszoda üzemeltetése céljából albérletbe adhatja;
f) a közbeszerzésben kiválasztott ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő végén az uszoda
ingatlan tehermentes tulajdonjogát Oroszlány Város Önkormányzata részére
maradványértéken
átruházza.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy közbeszerzési eljárás keretében hirdessen pályázatot az uszoda 1.
pontban megjelölt hasznosítására 2005. december 31-éig.
3. A közbeszerzési eljárásban eredmény akkor hirdethető, ha
- az uszoda vételára nem kevesebb mint az értékbecslés szerinti 133.113 M Ft + ÁFA
- az éves nettó lízing díj 20 éves futamidő esetén nem több, mint 32 M Ft
- a maradványérték 20 éves futamidő esetén nem több, mint nettó 27 M Ft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy az önkormányzat, a 2117/16 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási jogával élve,
az ingatlan tulajdonjogát 4.878.900 Ft + ÁFA visszavásárlási áron megszerezze.
2. Egyetért az ingatlannak - önkormányzati tulajdonba kerülését követő - értékesítésével.
3. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltatató Rt-t az ingatlan, vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő,
zárt versenytárgyalás keretében, 2500 Ft/m2 áron történő értékesítésére.
Határidő:
Felelős:

a visszavásárlásra: 2005. január 15.
az értékesítésre: az önkormányzat tulajdonába kerülését követő 15. nap
Rajnai Gábor polgármester

