2006. ÉVI HATÁROZATOK
1/2006. (I. 24.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

2/2006. (I. 24.) Kt. határozat

döntés zárt ülésről

3/2006. (I. 24.) Kt. határozat

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

4/2006. (I. 24.) Kt. határozat

Oroszlány város szabályozási tervéről és a helyi építési
szabályzatról

5/2006. (I. 24.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2006. évi ünnepi programtervéről

6/2006. (I. 24.) Kt. határozat

városi kitüntetésekre irányuló felhívás kibocsátásának
visszavonásáról

7/2006. (I. 24.) Kt. határozat

a József Attila Általános Iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatának,
Házirendjének
felülvizsgálatáról,
módosításáról és a Bakfark Bálint Művészeti Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítéséről

8/2006. (I. 24.) Kt. határozat

önkormányzati vagyon hasznosítása, a „Tópart
Apartman” ingatlanfejlesztési projekt finanszírozásáról

9/2006. (I. 24.) Kt. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat elleni
fellebbezés elbírálásáról
döntés a napirendekről

10/2006. (II. 14.) Kt. határozat
11/2006. (II. 14.) Kt. határozat

a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak a
„Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújítására” szóló felhívására
benyújtható pályázatokról

12/2006. (II. 21.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

13/2006. (II. 21.) Kt. határozat

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

14/2006. (II. 21.) Kt. határozat

a 2005. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

15/2006. (II. 21.) Kt. határozat

az ÁNTSZ Tata - Oroszlány Városi Intézete 2005. évi
közegészségügyi-járványügyi
és
egészségvédelmi
munkájáról, valamint a kistérségi fertőző és nem fertőző
betegségre vonatkozó népegészségügyi helyzetről

16/2006. (II. 21.) Kt. határozat

a Tópart Apartman Ingatlanfejlesztési projekt
előkészítéséről, az Önkormányzat többségi tulajdonában
álló OSzRt. működésére, pénzügyi helyzetére gyakorolt
hatásáról

17/2006. (II. 21.) Kt. határozat

az ipari parki ingatlanok legalacsonyabb értékének
meghatározásáról

18/2006. (II. 21.) Kt. határozat

szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról

19/2006. (II. 28.) Kt. határozat

döntés a rendkívüli ülés napirendjeiről

20/2006. (II. 28.) Kt. határozat

KIOP pályázat benyújtásáról

21/2006. (II. 28.) Kt. határozat

közoktatási feladat átvételéről

22/2006. (II. 28.) Kt. határozat

a helyi közforgalmú közlekedés 2006. évi normatív
támogatásáról

23/2006. (III. 21.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

24/2006. (III. 21.) Kt. határozat

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

25/2006. (III. 21.) Kt. határozat

az
Oroszlányi
tevékenységéről

26/2006. (III. 21.) Kt. határozat

Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht.
2006. évi üzleti tervéről

27/2006. (III. 21.) Kt. határozat

a 2005. évben elnyert társadalmi- és sportcélok
támogatására biztosított összegek elszámolásáról, a
2006. évi pályázati kiírásról

28/2006. (III. 21.) Kt. határozat

a Művelődési Központ és Könyvtár szakmai vizsgálatáról

29/2006. (IV. 21.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

30/2006. (IV. 21.) Kt. határozat

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

31/2006. (IV. 21.) Kt. határozat

a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának beszámolójáról

32/2006. (IV. 21.) Kt. határozat

a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának kinevezéséről

29/2006. (IV. 11.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

30/2006. (IV. 11.) Kt. határozat

a két ülés között történ fontosabb eseményekről

31/2006. (IV. 11.) Kt. határozat

a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának beszámolója az
intézmény elmúlt öt éves tevékenységéről

32/2006. (IV. 11.) Kt. határozat

a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának megválasztásáról

33/2006. (IV. 25.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

34/2006. (IV. 25.) Kt. határozat

a két ülés között történ fontosabb eseményekről

35/2006. (IV. 25.) Kt. határozat

Oroszlány
Város
Önkormányzata
költségvetésének végrehajtásáról

36/2006. (IV. 25.) Kt. határozat

az iparosított technológiával épület lakóépületek
energiatakarékos korszerűsítéséről, felújításáról és a
lakóépületek környezete felújításáról

Rendőrkapitányság

2005.

2005.

évi

évi

37/2006. (IV. 25.) Kt. határozat

társadalmi célok megvalósítását szolgáló pályázatok
elbírálásáról

38/2006. (IV. 25.) Kt. határozat

sportcélok
megvalósítását
elbírálásáról

39/2006. (IV. 25.) Kt. határozat

az önkormányzat 2005. évi gyermekjóléti
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

40/2006. (IV. 25.) Kt. határozat

a József Attila Általános Iskola pedagógia programjának
és helyi tantervének felülvizsgálatáról, módosításáról

41/2006. (IV. 25.) Kt. határozat

a Bakfark Bálint Művészeti Iskola igazgatójának
beszámolója az intézmény elmúlt öt éves tevékenységéről

42/2006. (IV. 25.) Kt. határozat

vagyonértékesítésről

43/2006. (V. 23.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

szolgáló

pályázatok
és

a két ülés között történ fontosabb eseményekről
44/2006. (V. 23.) Kt. határozat
felhívás kibocsátásáról
45/2006. (V. 23.) Kt. határozat
46/2006. (V. 23.) Kt. határozat

az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht.
2005. évi gazdasági tevékenységéről, eredménykimutatásáról, mérlegéről

47/2006. (V. 23.) Kt. határozat

a
rákmegelőzés
hatékonyságának
társadalmi
támogatottsága növelése érdekében megtett/megteendő
helyi feladatok áttekintéséről

48/2006. (V. 23.) Kt. határozat

a polgármester 2006. évi illetményének, juttatásainak
megállapításáról és a Szent Borbála Kórház Felügyelő
Tanácsa tagjává delegálásról

49/2006. (VI. 27.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

50/2006. (VI. 27.) Kt. határozat

a két ülés között történ fontosabb eseményekről

51/2006. (VI. 27.) Kt. határozat

az önkormányzati bérlakás rendszer átalakításáról

52/2006. (VI. 27.) Kt. határozat

az Oroszlányi Kistérség Területfejlesztési, Turisztikai,
Közlekedésfejlesztési, Környezetvédelmi Programjairól

53/2006. (VI. 27.) Kt. határozat

két intézmény névváltoztatásáról, valamint Oroszlány Város
Önkormányzata
intézményeinek
alapító
okirat
módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzati Minőségirányítási

54/2006. (VI. 27.) Kt. határozat

Programjának módosításáról

55/2006. (VI. 27.) Kt. határozat

Oroszlány város szolgáltatástervezési koncepciójáról

56/2006. (VI. 27.) Kt. határozat

Oroszlány Óváros Rehabilitációjának akciótervéről

57/2006. (VI. 27.) Kt. határozat

külterületi lakott hely elnevezéséről

58/2006. (VI. 27.) Kt. határozat

a Bakfark Bálint
kinevezéséről

59/2006. (VI. 27.) Kt. határozat

a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Művészeti

Iskola

igazgatójának

60/2006. (VI. 27.) Kt. határozat

az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány – gépjárműfecskendő
beszerzéséről

61/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

62/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat

döntés zárt ülésről

63/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat

a két ülés között történ fontosabb eseményekről

64/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat

sportpályák kialakításáról

65/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás elfogadásáról

66/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat

a Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról

67/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat

városi kitüntetési javaslatok elbírálásáról

68/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat

vagyonértékesítésről

69/2006. (IX. 26.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

70/2006. (IX. 26.) Kt. határozat

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

71/2006. (IX. 26.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről

72/2006. (IX. 26.) Kt. határozat

Oroszlány város szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatáról

73/2006. (IX. 26.) Kt. határozat

Oroszlány város szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatáról

74/2006. (IX. 26.) Kt. határozat

Oroszlány, Óváros rehabilitációjának programjáról; tervpályázat
kiírásáról a 9. tömb - Haraszthegy, Fő tér - területére

75/2006. (IX. 26.) Kt. határozat

„Jó tanuló, jó sportoló” pályázat kiírásáról

76/2006. (IX. 26.) Kt. határozat

a közoktatási intézmények 2005/2006. évi munkájáról

77/2006. (IX. 26.) Kt. határozat

fogyatékosok nappali ellátásának megvalósíthatósági lehetőségéről
városunkban

78/2006. (X. 10.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

79/2006. (X. 10.) Kt. határozat

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

81/2006. (X. 10.) Kt. határozat

az alpolgármester választásról

82/2006. (X. 10.) Kt. határozat

szavazószámláló Bizottság megválasztásáról

83/2006. (X. 10.) Kt. határozat

a
társadalmi
megválasztásáról

84/2006. (X. 10.) Kt. határozat

a polgármester illetményéről és juttatásairól

85/2006. (X. 10.) Kt. határozat

az alpolgármester tiszteletdíjáról

megbízatású

alpolgármester

86/2006. (X. 10.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzatának 2006. évi
munkatervéről

87/2006. (X. 10.) Kt. határozat

a helyi műsorszolgáltatás tárgyában lefolytatandó
közbeszerzési eljárás előkészítéséről, munkacsoport
létrehozásáról

88/2006. (X. 10.) Kt. határozat

az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlés
összehívásának kezdeményezéséről

89/2006. (X. 31.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

90/2006. (X. 31.) Kt. határozat

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

91/2006. (X. 31.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata 2007. évi
költségvetés tervezésének előkészítéséről

92/2006. (X. 31.) Kt. határozat

a 2007. évi belső ellenőrzési programról

93/2006. (X. 31.) Kt. határozat

az Óváros rehabilitációjáról,
meghatározásáról

prioritások

94/2006. (X. 31.) Kt. határozat

Szemünk
Fénye
Program
megvalósítható
intézményi
korszerűsítésről

keretében
világítás-

95/2006. (X. 31.) Kt. határozat

a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
pedagógiai programjának, az általános és
középiskolák helyi tantervének módosításáról,
intézményi
minőségirányítási
programok
módosításáról

96/2006. (X. 31.) Kt. határozat

Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület 2006.
évi munkájáról

97/2006. (X. 31.) Kt. határozat

az
Önkéntes
tevékenységéről

98/2006. (X. 31.) Kt. határozat

egyedi államigazgatási ügyben hozott döntés
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

99/2006. (XI. 28.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

100/2006. (XI. 28.) Kt. határozat

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

101/2006. (XI. 28.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata 2006.
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

évi

102/2006. (XI. 28.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata 2006.
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

évi

103/2006. (XI. 28.) Kt. határozat

a szennyvízkezelési díj megállapításáról

104/2006. (XI. 28.) Kt. határozat

a közterület-használati díjak módosításáról

105/2006. (XI. 28.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata által alapított
közalapítványok működéséről, vagyonáról

106/2006. (XI. 28.) Kt. határozat

a továbbképzés és a továbbtanulás tapasztalatai az
intézményekben

Tűzoltóság

2006.

évi

107/2006. (XI. 28.) Kt. határozat

vagyonértékesítésről

108/2006. (XI. 28.) Kt. határozat

„Jó
tanuló,
jó
adományozásáról

109/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

döntés a napirendekről

110/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

111/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

bérlakás üzemeltetési szerződés módosítása, bérlakás-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

112/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

a hulladék kezeléséről

113/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásáról

114/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

a 2007. évi költségvetési koncepcióról

115/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

A 2007. évi beruházási koncepcióról

116/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

a város intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

117/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzatának közművelődési koncepciójáról

118/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzatának 2007. évi munkatervéről

119/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

az Oroszlány Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. üzletrészének
értékesítésével

120/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

vagyonértékesítésről

121/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

Kommunikációs tevékenység ellátásáról

122/2006. (XII. 12.) Kt. határozat

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül hátrányos
helyzetű tanulók támogatásáról

sportoló”

cím

1/2006. (I. 24.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja:
1.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Oroszlány város szabályozási terve és a helyi építési szabályzat
3.
Az önkormányzat jelképeiről, városi kitüntetés alapításáról, azok használatának rendjéről szóló,
többször módosított 22/1991. (IX. 1.) ÖK rendelet módosítása
4.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. évi ünnepi programterve
5.
Felhívás kibocsátása a városi kitüntetésekre irányuló javaslatokhoz
6.
A József Attila Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének
felülvizsgálata, módosítása és a Bakfark Bálint Művészeti Iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatának kiegészítése
7.
Kérdés, interpelláció
8. Önkormányzati vagyon hasznosítása, a „Tópart Apartman” ingatlanfejlesztési projekt
finanszírozása
9. Egyedi államigazgatási ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

2/2006. (I. 24.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja az „Önkormányzati
vagyon hasznosítása, a „Tópart Apartman” ingatlanfejlesztési projekt finanszírozása” című napirendi
pontot.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

3/2006. (I. 24.) 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. A Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal 2-572/2005. számú észrevételét
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.
3.
Jóváhagyja az előterjesztés részét képező, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Konzorcionális Együttműködés valamint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvénytársaság között kötendő vagyonkezelési és
hasznosítási szerződés tervezetét.
Felhatalmazza a Rajnai Gábor polgármestert, hogy mind a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvénytársaság, mind pedig a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés közgyűlésén a
szerződéstervezet elfogadását támogassa, és felhatalmazza a Konzorcium gesztorának
polgármesterét a szerződés Önkormányzat nevében történő aláírására.
4.
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a "közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés" című, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett pályázaton történő
indulásra.
Elkülöníti a pályázathoz szükséges 3.458.000 Ft önrészt, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges 25 000 Ft saját erőt a 2006. évi költségvetés terhére.
5.
A polgármesteri hivatal köztisztviselői 2006. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához a kiemelt célokat az előterjesztés mellékletében megfogalmazottak szerint
állapítja meg;
6. Utasítja a polgármestert, hogy a jegyző/aljegyző 2006. évi teljesítménykövetelményeit a kiemelt
célok alapján állapítsa meg és a teljesítmény értékeléséről a 2006. december havi testületi ülésen a
képviselő-testületnek adjon tájékoztatást.
7......................................................Támogatja a Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtását a decentralizált helyi önkormányzati
fejlesztési támogatási programok előirányzataira.
A pályázat típusa: TEKI pályázat
A fejlesztés címe: Bölcsőde felújítás

8.

A fejlesztés összköltsége 133.639.000 Ft, melyből az igényelt támogatás 93.547.000
Ft, a saját forrás 40.092.000 Ft,
az alábbi éves bontásban:
2006. évi fejlesztési költség:
53.456.000 Ft
ebből támogatási igény 37.419.000 Ft
saját forrás
16.037.000 Ft
2007. évi fejlesztési költség:
80.183.000 Ft
ebből támogatási igény
56.128.000 Ft
saját forrás
24.055.000 Ft
2006. évi saját forrás összegét a 2006.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében,
míg a 2007. évre eső saját forrást az adott évi költségvetésében biztosítja. Elkülöníti a pályázat
benyújtásához szükséges 250.000 Ft pályázati díjat. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert
a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére. A határozat a 2006. évi költségvetési
rendelet elfogadásakor lép hatályba.1
Támogatja, hogy a II. kötvénysorozat törlesztésének biztosítására 100 millió Ft összegű
rövidlejáratú hitel felvételével, illetve a munkabérek folyamatos és zavartalan biztosítására 77
millió Ft keretösszegű rulírozó hitel igénybevételével kerüljön sor,
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 2006. szeptember 30-áig visszafizetendő rövid lejáratú
hitel felvételével tegyen eleget az önkormányzat II. kötvénysorozata alapján fennálló fizetési
kötelezettsége teljesítésének.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 2006. május 31-éig igénybe vehető 77 millió Ft
keretösszegű rulírozó hitel megnyitásával gondoskodjon a munkabérek zavartalan biztosításáról.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére 2006. február 1.
a 6. pont esetében: március 31., decemberi kt. ülés
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

4/2006. (I. 24.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Szabályozási tervét és az
építési szabályzatot megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért, a véleményezési eljárás lefolytatására
alkalmasnak tartja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. február 1.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

5/2006. (I. 24.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az önkormányzat 2006. 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 bízza meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. február 1.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

6/2006. (I. 24.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tárgyalja a „Felhívás kibocsátása a
városi kitüntetésekre irányuló javaslatokhoz” c. napirendi pontot.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. február 1.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

7/2006. (I. 24.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja a József Attila Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Házirendjét.
2. Jóváhagyja a Bakfark Bálint Művészeti Iskola kiegészített Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő:
Felelős:
1

a határozat kihirdetésére: 2006. február 1.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

A határozat 7. pontját a 30/2006. (IV. 11.) határozat módosította.
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8/2006. (I. 24.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az oroszlányi 2421/93 hrsz-ú ingatlanból kialakításra kerülő, várhatóan 2421/94 hrsz-ú
ingatlannak a K-DOMA Kft (székhelye: 1172 Budapest, Kopolya utca 4.) részére 4.900 Ft/m2 +
ÁFA egységáron való eladásával. Az előszerződés-tervezetet az előterjesztéshez mellékelt
formában jóváhagyja.
2. Kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan vételárának a számlájára érkezését követően
15.000.000 Ft összegű pénzóvadékot helyez el a Raiffeisen Bank Rt-nél, a Landford Kft-vel
kötött, PFS-05-11-13, PFS-05-11-14, PFS-05-11-15 számú hitelszerződések biztosítékaként.
Felhatalmazza a polgármestert a banki szerződésmódosítások aláírására.
3. A 88/2005. (X. 25.) Kt. számú határozatának 6. a), b) c) pontjait az alábbiak szerint módosítja:
„6. a) Hozzájárul a Landford Kft. által megvalósítandó „Tópart Apartman”
ingatlanfejlesztési projekt finanszírozása érdekében 676,8 M Ft és járulékai erejéig
hitelfedezeti értéket képviselő jelzálogjog és óvadék biztosításához.
b) Az a.) pont szerinti 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 területből kialakítandó 2421/95 hrsz-ú, 5 ha 6917 m2 Takács Imre úti
építési terület megnevezésű ingatlant jelöli meg, óvadékként pedig 15 M Ft-ot helyez
el a projektet finanszírozó pénzintézetnél, amelyet 15 hónap eltelte után a pénzintézet
vagy a Landford Kft. köteles az önkormányzatnak visszafizetni.
c) Hozzájárul Oroszlány Város Önkormányzata, valamint a Landford Kft. közötti
fedezetbiztosítási megállapodás a.) és b). pont szerinti módosításához.”
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a szerződéskötésre:
a határozat kihirdetésére:
a szerződéskötésre:

Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester
2006. február 1.
2006. február 10.

9/2006. (I. 24.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a
2/402-3/2005. számú határozatot helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. február 1.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

10/2006. (II. 14.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
1.
Oroszlány Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének elfogadása
2.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak a „Települési önkormányzatok szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” szóló felhívására benyújtható pályázatok
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

11/2006. (II. 14.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Támogatja, hogy az Önkormányzat öt projektet nyújtson be a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a „Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat
felújítására” szóló felhívására, amelyek a következők:
a. Szakrendelő mögötti út
b. Petőfi utca és kiszolgáló útjai
c. Garázsokhoz vezető út
d. Borbálatelepi utcák
e. Népek barátsága és a környező utcák
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A határozat 3. pontját a 110/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezte.

2. Saját forrást biztosít a projektek 2006. évi megvalósításához az alábbiakban részletezett
összköltséggel és támogatással:
Projekt megnevezése:

Saját erő (Ft)
Saját forr. (1/10)

Hitel (9/10)

Igényelt
támogatás

Projekt összes
költs.

2005-ben forráshiány miatt nem támogatott projektek ismételt benyújtása:
1.
2.

Szakrendelő mögötti út
Petőfi utca és kiszolgáló útjai
1. - 2. összesen:

570 499
1 757 251
2 327 750

5 134 482
15 815 254
20 949 736

5 704 981
17 572 505
23 277 486

11 409 962
35 145 010
46 554 972

877 247
2 575 451
2 767 254
6 219 952

7 895 214
23 179 058
24 905 280
55 979 552

8 772 461
25 754 509
27 672 534
62 199 504

17 544 922
51 509 018
55 345 068
124 399 008

8 547 702

76 929 288

85 476 990

170 953 980

2006. évi új projektek:
3.
4.
5.

Garázsokhoz vezető út
Borbálatelepi utcák
Népek barátsága és környéke
3. - 4. - 5. összesen:
Projektek mindösszesen:

3. Utasítja a polgármestert a szükséges tervezési munkák elvégeztetésére, valamint a pályázatok
benyújtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

12/2006. (II. 21.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Oroszlány Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének módosítása
3. Önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 22/2005. (VII. 13.) Ör. rendelet
módosítása
4. A háziorvosi körzetekről szóló 21/2004. (VII. 14.) Ör. rendelet módosítása
5. Beszámoló a 2005. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről
6. Az ÁNTSZ Tata - Oroszlány Városi Intézetének 2005. évi tájékoztatója közegészségügyijárványügyi és egészségvédelmi munkájáról, valamint a kistérségi fertőző és nem fertőző
betegségre vonatkozó népegészségügyi helyzetről
7. A Landford Kft. ügyei, a Tópart projekt előkészítése, a vezetői tájékoztatás kérdése és
felelőssége az előkészítés szakmai részvételével kapcsolatban
8. Ingatlan ellenérték nélkül átadása
9. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

13/2006. (II. 21.) Kt. határozat
2. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2. Egyetért a 0364, 0365/43, 0366, 0367/6, 0368 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásával.
3. a.)
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a Nemzeti Sporthivatal által kiírt SPO-SZA-06
kódszámú pályázat beadására.
b.)
A beruházási céltartalékból elkülöníti a pályázathoz szükséges 3 171 700 Ft önrészt,
valamint a pályázat benyújtásához szükséges 5 000 Ft regisztrációs díjat.
4. a.)
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a Nemzeti Sporthivatal által kiírt SPO-KSL-06
kódszámú pályázat beadására, amely pályázathoz szükséges önrészt az Oroszlányi
Szabadidő Egyesület biztosítja az alábbi bontásban:
2.000.000 Ft saját erő
1.300.000 Ft közösségért végzett munka.
4. b.)
Abban az esetben járul hozzá a beruházáshoz, ha a pályázatban a teljes támogatási
összeget elnyeri az önkormányzat.

5. A 2006. évi munkatervéből a március 15-ei ünnepi Képviselő-testületi ülést törli.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. március 1.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

14/2006. (II. 21.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 2005. évi pénzügyigazdasági ellenőrzésekről készített beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésre: 2006. március 1.
a határozat kihirdetésre: Dr. Judi Erzsébet jegyző

15/2006. (II. 21.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ÁNTSZ Tata - Oroszlány
Városi Intézete 2005. évi közegészségügyi-járványügyi és egészségvédelmi munkájáról, valamint a
kistérségi fertőző és nem fertőző betegségre vonatkozó népegészségügyi helyzetről szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésre: 2006. március 1.
a határozat kihirdetésre: Dr. Judi Erzsébet jegyző

16/2006. (II. 21.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tópart Apartman Ingatlanfejlesztési
projekt előkészítése, illetve a befektetésnek a társaság működésére, pénzügyi helyzetére gyakorolt
hatása tárgyában készített előterjesztést elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. március 1.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet, jegyző

17/2006. (II. 21.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlányi Ipari Park I-III. területén lévő, önkormányzati tulajdonú ipari és/vagy szolgáltatási
célú ingatlanok eladási árának minimumát 1800 Ft/ négyzetméter mértékben állapítja meg.
2. Az 1. pontban meghatározott összeg 2006. március 1. napjától 2007. március 1. napjáig
érvényes.
Határidő :
Felelős:

a határozat végrehajtására: folyamatos
a határozat kihirdetésére: 2006. március 1.
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

18/2006. (II. 21.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (1) bekezdése alapján Oroszlány város szavazatszámláló bizottságainak tagjait és
póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
1. sz. szavazókör
Gyemek Kuckó Alapítvány Óvoda Alkotmány u. 56.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Geyer Sándorné
Schüller Andrásné
Erdélyi Sándorné
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Zalaváriné Szétag Éva
Illeg Pálné
Varga Katalin
2. sz. szavazókör
Szakorvosi Rendelőintézet Alkotmány u. 2.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Kindlné Fejszés Zsuzsanna
Viczena Miklósné

Modrián Béla
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Modriánné Kóti Gizella
Mészáros Jánosné
Kristyák Istvánné
3. sz. szavazókör
Móra Ferenc Kollégium Asztalos J. u. 4.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Gaál Gyuláné
Pálenikné Páli Katalin
Végh Tiborné
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Pasztusics Jenőné
Milchram Dorottya
Klausz Istvánné
Homicskó Zsuzsanna
4. sz. szavazókör
József Attila Általános Iskola Táncsics M. u. 42.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Mihályi Istvánné
Szpevák Erzsébet
Mészáros Ferencné
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Biró Józsefné
Bakonyi Mihály
Dezső Katalin Éva
5. sz. szavazókör
Városi Művelődési Központ Fő tér
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Lőrincz Lászlóné
File Sándorné
Simon László
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Izsó Jánosné
Hartmann-né Drexler Ilona
Győri Sipos Sándorné
6. sz. szavazókör
József Attila Általános Iskola Arany János Iskola telephely Fürst S. u. 29.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Nagy-Pálné Hajas Veronika
Oradanné Göncz Anikó
Kandó Ferencné
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Kocsisné Bődi Zsuzsanna
Öreg Józsefné
Nagy Attiláné

7. sz. szavazókör
Bányász Klubkönyvtár Táncsics M. u. 1.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Brunner Dezsőné
Péterné Turi Mária
Schwartz Éva
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Bohusné Ujj Erika
Kozma Miklósné
Horváthné Tóth Erzsébet

8. sz. szavazókör
József Attila Általános Iskola Táncsics M. u. 42.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Ujvári Sándorné
Szántó Tiborné
Köcse Istvánné
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Zacsovics Istvánné
Pis Judit
Pisné Takács Éva
9. sz. szavazókör
József Attila Általános Iskola Táncsics M. u. 42.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Hering Istvánné
Kishonti Károlyné
Társi Béla
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Hering István
Hering Zsuzsanna
Molnár Ferencné
10. sz. szavazókör
József Attila Általános Iskola Arany János Iskola telephely Fürst S. u. 29.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Ferenczné Koczka Katalin
Ublauer Katalin Piroska
Becsákné Jobb Szilvia
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Miknyóczki Erszébet
Jalsovszki Jánosné
Novák Pálné
11. sz. szavazókör
Ságvári Endre Általános Iskola Ságvári E. u. 1-3.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Pankasz Lajosné
Schlai Imréné
Tomkovics Erzsébet
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Demeter Józsefné
Kiss Gyuláné
R. Nagy Zoltánné
Gurszky Gézáné
Kutiné Németh Éva
12. sz. szavazókör
Ságvári Endre Általános Iskola Ságvári E. u. 1-3.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Láng Mihályné
Danis József
Bottka Lászlóné
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Hermann István
Hermann Istvánné
Kormos Noémi
Hadjadjné Varga Andrea
13. sz. szavazókör
Főv. Ált. Iskola és Nevelőotthon Rákóczi F. u. 53.
szavazatszámláló bizottság tagjai:

Szabó Imre
Szemánné Dubovinszki Andrea
Dallosné Gordos Erika
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Jászka Béláné
Biczó Gyöngyi
Szigetvári Jánosné
14. sz. szavazókör
Szakorvosi Rendelőintézet Alkotmány u. 2.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Manner Pálné
Hegyi Katalin
Lóczi Józsefné
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Manner Judit
Papné Bogdán Tünde
Chnupa Tiborné
15. sz. szavazókör
Brunszvik Teréz Óvoda Bánki D. u. 67.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Molnár Rózsa Ibolya
Karácsonyné Izsó Ildikó
Gyurkáné Nagy Olga
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Nemes Éva
Lóczi Anita
Balassa Istvánné
16. sz. szavazókör
Brunszvik Teréz Óvoda Bánki D. u. 67.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Palhad István
Kóti Istvánné
Szabó László
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Szücs Ágnes
Vargáné Takács Piroska
Seyler Lajosné
17. sz. szavazókör
Borbála telepi Óvoda Radnóti u. 1.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Acsai Jánosné
Tóth Miklósné
ifj. Gombos Lászlóné
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Kocsor Lászlóné
Drächsler István
Kormos Amadé
18. sz. szavazókör
Borbálai Közösségi Ház Móricz Zs. u. 4.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Gáspár Mária
Tóth Mariann
Orsó Györgyné
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Tóth Ferencné
Csulik János

Hanzel Gáborné
Kovács Ildikó
19. sz. szavazókör
Borbálai Közösségi Ház Móricz Zs. u. 4.
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Nagy Péterné
Káh Ferencné
Sebestyén Borbála
szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Kis Gabriella
Szántó Istvánné
Szűcs Tibor
Schöfferné Szakál Erika
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. március 1.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

19/2006. (II. 28.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
1.
KIOP pályázat benyújtása, a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak
megállapításáról, és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 44/1995. (XII. 28.) Ör. rendelet
módosítása
2.
Javaslat közoktatási feladat átvételére
3.
A helyi közforgalmú közlekedés 2006. évi normatív támogatása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

20/2006. (II. 28.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.
Az előterjesztés mellékletét képező fedezetbiztosítási megállapodás 5. pontja szerinti határidőig
készfizető kezességet nyújt 151.056.600 Ft erejéig a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásához
szükséges banki hitelhez.
2.
Felhatalmazza a polgármestert a fedezetbiztosítási megállapodás és a banki szerződések
aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére. 2006. március 8.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

21/2006. (II. 28.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel jóváhagyja a Kisbéri
Többcélú Kistérségi Társulással megkötendő – az előterjesztés mellékletét képező - közoktatási
megállapodást.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére. 2006. március 8.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

22/2006. (II. 28.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testület e
1. Támogatja, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény
5. számú mellékletének 20. pontja alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására
pályázatot nyújtsunk be. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
2. A pályázat beadásához szükséges legfeljebb 1.000.000 Ft önrészt önkormányzatunk 2006. évi
költségvetéséről szóló 2/2006. (III.1.) Ör. rendelet 5.b számú melléklet Útfenntartás szakfeladat
keretéből biztosítjuk.3
3. A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló kiírás feltételeként nyilatkozunk,
hogy a helyi közforgalmú közlekedést önkormányzatunk tárgyév január 1-jétől december 31-éig
folyamatosan biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Rajnai Gábor polgármester
23/2006. (III. 21.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelet – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról – módosítása
3. A temetőről és temetkezési tevékenységről szóló többször módosított 21/2000. (XII.6.) ÖK
rendelet módosítása
4. Beszámoló az Oroszlányi Rendőrkapitányság 2005. évi tevékenységéről
5. Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. 2006. évi üzleti terve
6. Tájékoztató a 2005. évben elnyert társadalmi- és sportcélok támogatására biztosított összegek
elszámolásáról, a 2006. évi pályázati kiírásról
7. Tájékoztató a Művelődési Központ és Könyvtár szakmai vizsgálatáról
8. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

24/2006. (III. 21.) 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 Önkormányzati Szociális Szolgálat Családsegítés, Házi segítségnyújtás és Nappali melegedő
Szakmai Programjait az ellátottak köre címszónál az alábbi szövegrésszel egészíti ki: „Elsődleges
ellátási terület Oroszlány Város Szakigazgatási területe.”
3. Egyetért az 1993. évi szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Katolikus Egyházközség által
használt 4933 m2 nagyságú terület ingyenes használatával. Felhatalmazza a polgármestert az
ingyenes használatra vonatkozó megállapodás aláírására.
4. A hivatali költségvetés beruházási céltartaléka terhére a következő tervezési munkák költségét
különíti el kiadásként:
- A Fő tér tervezését 2.400 e Ft költséggel (a meglévő 2.000 e Ft-ot kiegészíti 400 e Ft-tal).
- A szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának tervezését 808 e Ft
költséggel.
- A Bölcsőde felújításához szakági költségvetések készítését 28 e Ft költséggel.
- Az intézményi felújítások tervezését 4.000 e Ft-os költséggel.
5. A Művelődési, Oktatási és Sportbizottság tagjait jelöli ki a Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatói pályázatát véleményező szakmai bizottság tagjainak.
6. A 40/2005. ( V. 24.) Kt. számú határozatát 1. 2. ponját az alábbiak szerint módosítja:
„2. 2122/190 hrsz-ú, Városi piac területének megosztást követő értékesítése Városi piac céljára.”
7. Hozzájárul az oroszlányi 1999 hrsz-ú ingatlan Ifjúság Társasház részére ellenérték nélkül történő
átadásához. Felhatalmazza a polgármestert az átadáshoz szükséges szerződés aláírására.
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A 2. pontot a 24/2006. (III. 21.) kt. sz. határozat 11. pontja módosította.

8.a. Utasítja a Polgármestert, hogy a költségvetés módosításának előkészítésekor a költségvetés 8.
számú mellékletében a Szennyvízhálózat felújításának tartalmát úgy határozza meg, hogy az
ebben az évben rendelkezésre álló bruttó 27.606 e Ft-os keretből bruttó 21.450 e Ft-ot biztosít a
2005. évben elvégzett feladatok kifizetésére (25 %-os ÁFA tartalommal), és bruttó 4.356 e Ft-os
összeget az áthúzódó feladatokra, valamint 1.800 e Ft-ot a 2006. évben elvégzendő feladatok
megkezdésére a következő részletezéssel:
Felújítás megnevezése

Nettó költség
(e Ft)

ÁFA
(e Ft)

2005-ben elvégzett, 2006-ban finanszírozott
Szennyvíztelepi tér beton út építése
Szennyvíztelep szociális épület, fürdő felújítása
Átemelő aknához acél zsűrők
Petőfi S. u., Rosenberg u. szennnyvíz akna
Eszterházy úti dréncső átkötése
Tartalék kompresszor beépítése szennyvíztelepre
Szennyvíztelepen szelektív hulladéktároló kialakítása
Szennyvíztelepen acélszerkezetű tető építése
Hypo adagoló szivattyú telepítése
Szennyvíztelepen szivattyú kiemelő pódium kialakítása
Hálózati aknák fedlap cseréje
Belső technológiai vízfelhasználás kialakítása

21 450
9 509
1 129
652
1 657
336
504
520
500
63
382
1 216
693

2 377
282
163
414
84
126
130
125
16
96
304
173

a 2005. évről a 2006. évre áthúzódó felújítások
Dózsa Gy-Bánki D u.kereszteződésében akna feltárása, felújítása
Szennyvíz csatorna átkötés Népek Barátsága u. 3.
Sallai u. 23. ingatlan bekötése
Haraszthegyi u. 15.
E-ON épület szennyvíz bekötő vezeték cseréje
Sallai úti élelemiszer bolt bekötése
Szennyvíztelep fűtéskorszerűsítés
Szennyvíztelepi monitoring kutak KÖF határozat alapján

Mindösszesen:

11 886
1 411
815
2 071
420
630
651
625
78
478
1 520
866
4 356

60
82
182
287
220
207
2 262
330

12
16
36
57
44
41
452
66

2006-ban elvégzendő és fizetendő felújítások
Tartálykocsi fogadóhely kialakítása
Távfelügyeleti rendszer teljes felújítása

Bruttó költség
(e Ft)

72
98
218
345
264
248
2 714
396
1 800

300
1 200

60
240

22 290

5 316

360
1 440
27 606

8. b.4 a 2006. évre tervezett további munkák fennmaradó költségét a 2007. évi költségvetésében
tervezi 25.806 e Ft-os bruttó összeggel (a 2007. évi költségkeret részeként) az alábbi részletezés
szerint:
2006. évben elvégzendő, 2007. évben áthúzódóan fizetendő
felújítás megnevezése
Szerviz út építése
Térfigyelő videórendszer felújítása
Térvilágítás korszerűsítése
Homokfogó mellett lépcső kialakítás
Határ úti átemelő akna felújítása, és szivattyú csere
Erdész úti átemelő szivattyú felújítása
Csatornahálózat állapotfelmérése ipari kamerával
Ipari park új gravitációs csatorna építése
Állapotfelmérés, ill. az üzemeltetés során feltárt csatorna
szakaszok felújítására, bekötésekre tartalék
Összesen:

9.

a.)
b.)
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Nettó költség

ÁFA

Bruttó költség

400
700
1 600
300
3 000
200
5 000
6 500

80
140
320
60
600
40
1 000
1 300

480
840
1 920
360
3 600
240
6 000
7 800

3 805

761

4 566

21 505

4 301

25 806

Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírt IFJ-JT-06 kódszámú pályázat beadására, az
Oroszlány, Népek barátsága u. 6-8-10 sz. tömb mögötti játszótér felújítása tárgyában.
A játszóterek felülvizsgálatára biztosított keretből elkülöníti a pályázathoz szükséges
988.125 Ft önrészt.

a 44/2006. (V. 23.) kt. sz. határozat 9.a. pontja módosította.

c.)

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés értelmében gondoskodjék költségvetés
módosításáról.
10.a. Utasítja a polgármestert, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár költségvetéséből 500.000 Ft
összeget helyezzen át a polgármesteri hivatal költségvetésének általános tartalék rovatába.
10.b. Támogatja az oroszlányi Művelődési Központ és Könyvtár által állománygyarapítása céljából
történő pályázat benyújtását, ennek érdekében a 2006. évre jóváhagyott költségvetési
támogatáson felül, az általános tartalék terhére 500.000 Ft-tal kiegészíti a könyvtár idei éves
beszerzési keretét. Kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat
által felajánlott összeget a Könyvtár rendelkezésére bocsátja.
11. A 22/2006. (II. 28.) Kt. határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Oroszlány város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy
- a helyi közlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez 2006-ban 1.000.000 Ft
összegű vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járul hozzá,
- a vissza nem térítendő támogatás 1.000.000 Ft összegű forrását az önkormányzat 2006. évi
költségvetéséről szóló 2/2006. (III. 1.) Ör. rendelet 5.b számú mellékletének Útfenntartás
szakfeladat „Útfenntartás szerződés szerint” előirányzatából az 5.d számú melléklet
Működési és fejlesztési célú pénzeszköz átadásokba beépítésre kerülő „Helyi közforgalmú
közlekedés támogatása” előirányzatába átcsoportosítással biztosítja, melyre a Képviselőtestület soron következő költségvetés-módosításakor kerül sor.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. március 29.
a határozat végrehajtására: folyamatos
a 9. és 11. pont esetében: azonnal
a 10. pont esetében a következő költségvetés módosítás
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester

25/2006. (III. 21.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársainak az elmúlt évben végzett
munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. március 29.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

26/2006. (III. 21.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlány Város Térség- és
Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti tervében foglaltakat.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetése: 2006. március 29.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

27/2006. (III. 21.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A 2005. évre kiírt társadalmi és sportcélú pályázatok elszámolásáról készült tájékoztatást és a
megállapodásnak megfelelő elszámolásokat elfogadja.
2. Elfogadja az ORKA sportszervezet elszámolását.
3. Elfogadja az 56-os Szövetség Oroszlányi Szervezete, az Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete
elszámolását.
4. Elfogadja a Maszk Musical Amatőrök Szakavatott Klubja elszámolását, de a beszámoló és a
adatlap hiánya miatt kizárja a szervezetet a 2006. év pályázati lehetőségéből.
5. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert, hogy írjon ki pályázatot
a) a társadalmi célok megvalósítására 3.840.000 Ft ,
b) a sportcélok megvalósítására 4.800.000 Ft önkormányzati támogatás elnyerésére.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2006. március 29.
a pályázat kiírására: azonnal

Felelős:

a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a pályázat kiírására: Rajnai Gábor polgármester

28/2006. (III. 21.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Művelődési Központ és Könyvtárban folyó közművelődési tevékenységről készült
szakértői jelentést.
2. Utasítja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy készítse el a város kulturális
koncepcióját.
3. Utasítja a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy:
a. készítse el a Művelődési Központ és Könyvtár középtávú közművelődési stratégiáját.
b. készítsen felmérést a látogatók véleményéről, javaslatairól és az igényeket építse be
munkatervébe.
c. minden évben készítsen beszámolót a Művelődési Központ és Könyvtár éves munkájáról.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. március 16.
a 2. pont esetében: 2006. december 31.
a 3. a. pont esetében: 2007. március 31.
a 3.b. pont esetében: folyamatos
az 3.c. pont esetében: minden év január 31.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 2. pont esetében: MOSB
a 3. pont esetében: a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

29/2006. (IV. 11.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2. A Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának beszámolója az intézmény elmúlt 5 éves
tevékenységéről
Zárt ülés:
3. A Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának kinevezése
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

30/2006. (IV. 11.) Kt. határozat
1. A József Attila Általános Iskolában a tanulócsoportok számának csökkenése miatt az
alkalmazotti létszám 2006. szeptember 1-től 111,6-ről 99,5-re (10,1 pedagógusi és 2 technikai
álláshely csökkenésével) változik.
2.
Utasítja a polgármestert, hogy a József Attila Általános Iskola létszámváltozását a költségvetésen
vezesse át.
3.
Hatályon kívül helyezi a 3/2006. (I. 24.) Kt. határozatának 7. pontját, és a következő határozatot
hozza:
4......................................................Támogatja a Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz 3/2006. (I. 24.) Kt. határozatának 7. pontja szerint
benyújtott pályázat átdolgozását szűkített tartalomra, és benyújtását a decentralizált
helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzataira.
A pályázat típusa: TEKI pályázat
A fejlesztés címe: Bölcsőde felújítás
A fejlesztés pályázat keretében megvalósítandó összköltsége 76.897.147 Ft, melyből
az igényelt támogatás 20.000.000 Ft, a saját forrás 56.897.147 Ft, az alábbi éves
bontásban:

Források
Saját erő
Támogatás
Összesen

2006.
8 534 572
3 000 000
11 534 572

2007.
25 603 716
9 000 000
34 603 716

2008.
22 758 859
8 000 000
30 758 859

Összesen
56 897 147
20 000 000
76 897 147

A többi – a megvalósításhoz és a működéshez – szükséges munkát pályázaton kívül, 9.950.760
Ft saját erőből valósítja meg az alábbi éves bontásban:
Források
Összesen

2006.
1 405 620

2007.
8 545 140

2008.

Összesen
9 950 760

A 2006. évi saját forrás összegét a 2006.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében,
míg a 2007. és 2008. évre eső saját forrást a 2007. évben biztosítja, és megelőlegezi a 2008. évi
támogatást. Elkülöníti a pályázat benyújtásához szükséges 250.000 Ft pályázati díjat. A
Bölcsőde felújítását szerepelteti 2006. évi közbeszerzési tervében. Felhatalmazza Rajnai Gábor
polgármestert az intézkedések megtételére.
5.

Kiegészíti közbeszerzési tervét a Fő tér felújításával, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat felújításának támogatása” című pályázaton a 2006. évben nyertes projektekkel, ezen
felül a Mészáros köz, Korányi utca, Bem utca és Április utca felújításával, valamint a beruházási
koncepcióban erre az évre tervezett csatornázási munkákkal. E munkák bruttó értéke:
Fő tér
48.500 e Ft
Petőfi utca és kiszolgáló útjai
36.731 e Ft
Tüzépsori garázsokhoz vezető út
29.246 e Ft
Mészáros köz
3.686 e Ft
Korányi utca
2.800 e Ft
Bem utca
6.533 e Ft
Április utca
7.265 e Ft
Bokodi úti csatorna
49.200 e Ft
A fenti költségeket a 2006. évi költségvetésének módosításakor átvezeti az elnyert támogatásokkal
kiegészített beruházási céltartalék terhére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. április 19.
a 2. pont esetében: 2006. június 27.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
A 2. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester

31/2006. (IV. 11.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatójának beszámolóját. A képviselő-testület az intézményben végzett munkáért az
intézmény vezetőjének és valamennyi munkatársának kifejezi köszönetét és elismerését.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2006. április 19.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
33/2006. (IV. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról
3. Oroszlány Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (III. 1.) Ör.
rendeletének módosítása
4. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének,
felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 27/2004. (X. 6.) Ör.
rendelete
5. Társadalmi célok megvalósítását szolgáló pályázatok elbírálása
6. Sportcélok megvalósítását szolgáló pályázatok elbírálása
7. Tájékoztató az önkormányzat 2005. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról

8.

A József Attila Általános Iskola pedagógia programjának és helyi tantervének felülvizsgálata,
módosítása
9. A Bakfark Bálint Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója az intézmény elmúlt öt éves
tevékenységéről
10. Vagyonértékesítés
11. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

34/2006. (IV. 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. Elfogadja „Oroszlány város stratégiája a kábítószer-probléma megelőzésére” című dokumentumot.
3. Támogatja, hogy az Önkormányzat a Petőfi utca és kiszolgáló útjai burkolat felújítási projektjét a
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak a „Települési önkormányzatok szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” című pályázata során odaítélt támogatásával
valósítsa meg, pályázatát a Tanács döntésének megfelelően módosítsa. Saját forrást biztosít az
elnyert támogatásokkal kiegészített beruházási céltartalék terhére a projekt 2006-2007. évi
megvalósításához az alábbiakban részletezett összköltséggel és támogatással:
Projekt megnevezése:
Petőfi utca és kiszolgáló útjai

MegvalóSaját erő (Ft)
sítás éve Saját forr. (1/10)
Hitel (9/10)
2006.
2007.

10 000
1 747 251

90 000
15 725 254

Igényelt
támogatás
100 000
17 472 505

Projekt összes
költsége (Ft)
200 000
34 945 010

Támogatás
mértéke %
50

4. Támogatja a közvilágítási hálózat fejlesztésének megkezdését a tervek aktualizálásával, melyhez
költségvetésében bruttó 1.152 e Ft-ot biztosít az elnyert támogatásokkal kiegészített beruházási
céltartalék terhére.
5. A 2006. március 20-án kelt ingatlanfinanszírozási pénzügyi lízingszerződésben meghatározott és
az együttműködési szerződésben részletezett feladatok közül az alábbiakat az 53/2004. (VI. 29.)
Kt. határozat 8.1. pontja szerinti az állandó bizottságok elnökeiből álló döntést hozó
munkacsoportra ruházza át. A munkacsoport tagja továbbá Juhász András, valamint a polgári
oldal által delegált személy, :
• figyelemmel kíséri a tervezési munkákat és az elkészült munkarészeket jóváhagyja
(engedélyezési terv, kiviteli terv, műszaki leírás, specifikáció, stb.)
• közreműködik a kiviteli tervek módosításában
• esetleges pótmunkák felmerülésekor döntési javaslatot készít a képviselő-testületnek.
6. Az 5. pont szerinti munkacsoport Juhász András külső szakértő, valamint a polgári oldal által
delegált személy bevonásával a kivitelezés időszakában — amennyiben szükségesnek tartja—
szakértői vizsgálatot rendel el. Álláspontjáról, illetve a szakértői véleményekről soron következő
ülésén tájékoztatja a képviselő-testület.
7. Az 5. pont szerinti munkacsoport megszűnik, ha a feladata végrehajtásáról szóló előterjesztést a
képviselő-testület elfogadja.
8. Egyetért azzal, hogy a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola részt vegyen „A
munkaerőpiaci alap képzési alaprész 2006. évi decentralizált regionális keretéből finanszírozandó,
a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésre irányuló beruházások támogatására” kiírt pályázaton.
- A pályázathoz szükséges 2 M Ft önrészt az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja.
- Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti fenntartói nyilatkozat
aláírására.
9. Hozzájárul az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola által a Közép Dunántúli Regionális Fejlesztési
és Képzési Bizottság részére „MPA képzési alaprész decentralizált keretből finanszírozandó,
fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához” című pályázat benyújtásához.
- A pályázathoz szükséges 400 E Ft önrészt az intézmény saját költségvetésében tanműhelyi
bevétel terhére biztosítja.
- Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti fenntartó támogató
nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére 2006. május 3.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

35/2006. (IV. 25.) Kt. határozat

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Jóváhagyja, hogy Oroszlányi Önkéntes Tűzoltóság a 94/2004. (XI. 23.) Kt. számú határozatunk
alapján kapott támogatási összegből fennmaradt 816.625 Ft-ot a tűzoltó laktanya épületének
állagmegóvására, a helyiségek korszerűsítésére, felújítására fordítsa, melyekről támogatott köteles a
4/117/2005 iktatószámú Támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően legkésőbb 2006.
december 31-ig elszámolni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

36/2006. (IV. 25.) Kt. 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-2006-LA-2)
2. Az 1. pont szerinti pályázaton való részvételhez a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért
felelős tárca nélküli miniszter által kiírt LKFT-2006-LA-2 kódszámú pályázat útmutatója szerinti
pályázati rendszert működtet és az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete 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 pályázatonként a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költség 1/3 mértékének megfelelő összegű, de lakásonként legfeljebb
400.000,- Ft önkormányzati támogatást biztosít a rendelkezésre álló támogatási keret figyelembe
vételével. Az önkormányzati támogatás összege nem haladhatja meg az állami támogatás
összegét. A pályázaton kizárólag azok a lakóközösségek vehetnek részt, akik vállalják a
beruházás támogatásból nem fedezhető költségeinek biztosítását saját erőként.
5. A támogatás céljából a költségvetésében 12 M Ft-ot különít el, melynek forrását a lakáscélú
állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 28. §-a és 35.§ (1) bekezdése szerint
a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által meghirdetett „Sikeres Magyarországért Panel Plusz
Hitelprogram keretében történő hitelfelvétellel biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. május 3.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

37/2006. (IV. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A társadalmi célok 2006. évi megvalósítását szolgáló 3.840.000 Ft-ból 3 340 000 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.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkülönített 500 000 Ft felhasználásáról saját hatáskörben
döntsön.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2006. május 3.
a határozat végrehajtására: 2. pont esetében 2006. május 15.
az 1. és 3. pont esetében: folyamatos
Felelős:
a határozat kihírdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
az 1. 2.és 3. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
1. sz. melléklet
2006. évi társadalmi célú pályázatok elbírálása
S.
1.

Támogatást igénylő szervezet
neve, címe, képviselője
Oroszlányi Szabadidő Egyesület
Oroszlány, Táncsics M. u. 66.

Pályázati cél
-2006. évi városi gyermeknap
megrendezése

Igényelt
támogatás/
Ft
700 000

Javasolt
támogatás/Ft
500 000

Megjegyzés
Előző évi támogatás:
500 000 Ft

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Veilandics Béla
Kék Duna Tánc Klub
Oroszlány, Fő tér 1.
Böcskei Vilmos
Oroszlányi Szlovák Érdekképviseleti
Szervezet (Szlovák Klub)
Oroszlány, Rákóczi F. 78.
Szabó Istvánné
Oroszlányi Rákóczi Szövetség
Milleneumi Alapítvány
Oroszlány, Táncsics udvar 8. II/1.
Nagy Csaba
Városi Nyugdíjas Klub
Oroszlány, Fő tér 1.
Gál Jánosné
Oropszlányi Utánpótlás Futball Club
Oroszlány, Majki út 32.
Mészáros István

Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetsége Oroszlányi Csoportja
Oroszlány, Iskola út 5/2.
Szentgyörgyi László
Kertbarátok Köre
Oroszlány, Fő tér 1.
Szedlák Jánosné
Bakfark Bálint Alapítvány
Oroszlányi Ifjúsági Fúvószenekar
Oroszlány, Kossuth L. u 2.
Domina József
Oroszlányi Brána Táncegyüttes
Oroszlány, Alkotmány u. 58.
Ocskai Simon
Evangélikus Ének- és Zenekar
Oroszlány, Alkotmány út 46.
Sztruhár András

11.

12.

13.

Benedek Elek Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola Gyermekeiért
Alapítvány
Rákóczi F. út 78.
Iván Lászlóné
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
Oroszlány, Fürst S. u. 20.
Nagy Péterné
Nyugdíjas Értelmiségi Klub
Oroszlány, Fő tér 1.
Slezák Józsefné

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Gyermekeink Egészségéért, Környezetünk
Védelméért Alapítvány
Oroszlány, Radnóti út 1.
Dr. Markó Tímea

CDF. Táncegyüttes
Oroszlány, Népekbarátsága út 24. 3/1.
Bors Norbert
Bányász Klub Alapítvány
Magyar-Finn Baráti Kör
Oroszlány, Táncsics M. u. 1.
Molnár Ferenc Dr Brunner Róza
Bányász Klub Alapítvány
Amatőr Klub
Oroszlány, Táncsics M. u. 1.
Molnár Ferenc, Szemes Gábor
Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete

-tánctanítás
-szlovák folklórfesztiválon való
részvétel (utazási költség)
-NEMZETKÖZI IRODALMI
VETÉLKEDŐ szervezési költségei
-könyvjutalmak, oklevelek,
emléklapok
-rendezvények (anyák napja, idősek
napja,
-karácsonyi szeretetcsomag
-kirándulás költségei
-postaköltség
-SPORTFESZTIVÁL szervezése,
rendezése a városi civil
szervezetekkel és a Szociális
Szolgálattal az egészséges
életmódért
-szervezési, rendezési költségek
-városi szavalóverseny
lebonyolítása, országos szintű
rendezvényeken való részvétel
-beteglátogatások,
-megemlékezések, koszorúzások
-terménybemutató a bányásznapi
rendezvény keretén belül
- zenekari hangszerek javítása és
hangszertartozékok vásárlása
- Komáromban három napos
bentlakásos tánctanulás (szlovák
táncok)
-koncertek szervezése
-Plochingeni vendégszereplés
-Plochingeni fúvószenekar
szereplése és vendégül látásuk
Oroszlányban
- kórus kirándulása
-CD felvételre alkalmas felszerelés
beszerzése
- klubdélután a városban élő cigány
gyermekek és szüleik részére

72 000

30 000

130 000

100 000

-anyák napja, -karácsony
-családok átmeneti otthonában lakó
gyermekeknek foglalkozások
szervezése
- közös kirándulások szervezése
-beteglátogatások
Hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok részére tervezett
programjaik:
szülésre felkészítő tanfolyam
baba-mama klub
anyatejes világnap
csecsemőmasszázás
-fellépő ruhák vásárlása
- városi és országos rendezvényeken
való részvétel
-a finn delegáció fogadása,
kulturális találkozó szervezése
- magyarországi magyar-finn baráti
körök látogatása, tapasztalatszerzés
-rendezvények hangosítása,
-színpadi világítás, díszlet
-rendezvényköltségek
- kiállítások szervezése
-hátrányos helyzetű gyermekek egy

Előző évi támogatás:
60 000 Ft
Előző évi támogatás:
50 000 Ft

135 000

50 000
Előző évi támogatás:
40 000 Ft

80 000

500 000

40 000

200 000

Előző évi támogatás:
nem volt. 2005-ben
került a városi program
először megrendezésre.
Előző évi támogatás:
30 000 Ft

77 000

30 000

80 000

30 000

140 000

50 000

195 000

50 000

Előző évi támogatás:
30 000 Ft
Előző évi támogatás:
50 000 Ft
Előző évi támogatás:
50 000 Ft
Előző évi támogatás:
80 000 Ft

838 000

80 000

Előző évi támogatás:
Nem volt
100 000

-idősek, egyedülálló, gyermeküket
egyedül nevelő szülők és
gyermekek táboroztatása, üdültetése
Káptalanfüreden

Előző évi támogatás:
30 000 Ft

40 000
Előző évi támogatás:
200 000 Ft

230 000

200 000
Előző évi támogatás:
40 000 Ft

60 000

40 000

Előző évi támogatás:
Nem volt
155 000

40 000

70000

30 000

80 000

40 000

250 000

50 000

290 000

50 000

Előző évi támogatás:
Nem volt
Előző évi támogatás:
40 000 Ft
Előző évi támogatás:
50 000 Ft
Előző évi támogatás:

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Oroszlány, Fürst S. út 20.
Csulik János
Bányász Klub Alapítvány
Bányász Nyugdíjas Klub
Oroszlány, Táncsics M. u. 1.
Molnár Ferenc, Juhász Istvánné
Bányász Klub Alapítvány
Bányász Népdalkör
Oroszlány, Táncsics M. u. 1.
Molnár Ferenc, Hegedűs Istvánné
Bányász Klub Alapítvány
Utazók Klubja
Oroszlány, Táncsics M. u. 1.
Molnár Ferenc , Schmidt János
Bányász Klub Alapítvány
Bányász Koncert Fesztivál
Fúvószenekar
Oroszlány, Táncsics M. út 1.
Molnár Ferenc, Simonics László
Bányász Klub Alapítvány
HALLEY Csillagász Szakkör
Oroszlány, Táncsics M. u. 1.
Molnár Ferenc, Kiss Gergely
Bányász Klub Alapítvány
Oroszlány, Táncsics M. út 1.
Molnár Ferenc,
Bányász Klub Alapítvány
Roma Színjátszók Klubja
Oroszlány, Táncsics M. u. 1.
Molnár Ferenc, Molnár Tibor
FLAME MUSICAL CSOPORT
Oroszlány, Fő tér 1.
Horváth Anett

27.

hetes táboroztatása Környebányára

50 000 Ft

-oroszlányi kistérségi
nyugdíjasklubok találkozója
és idősek ki-mit-tudjának
megszervezése
-oroszlányi kistérségi népdal és
népzenei együttesek találkozója
-fellépő ruhák, cipők
-megyei, országos fesztiválokon
való részvétel
-nemzetközi klubestek szervezése
-útikönyvek, térképek, DVD
lemezek beszerzése

Előző évi támogatás:
40 000 Ft

-fesztiválokon való részvétel
-hangszerek javítási költségei
-előadások, koncertek szervezése

-diaporámás lézerbemutatók
hátrányos helyzetű gyermekeknek

100 000

40 000

Előző évi támogatás:
30 000 Ft
80 000

80 000

30 000

20 000

Előző évi támogatás:
500 000 Ft
500 000

500 000

100 000

40 000

600 000

-

-városi gyermeknap rendezése
-oroszlányi kistérségi kulturális
romatalálkozó
-megyei és országos roma kulturális
találkozón való részvétel
-jelmezekhez anyagok vásárlása
-CD lejátszó és CD lemezek
beszerzése
-elektronikai cikkek és
hangtechnika

Előző évi támogatás:
20.000 Ft

80 000

40 000
Elutasítandó
17/ 2006. (III.1.)

70 000

Előző évi támogatás:
40.000 Ft
Előző évi támogatás:
Nem volt
Előző évi támogatás:
40.000 Ft
Jogelődje a MASZK.
Előző évi támogatás:
20.000 Ft

MOSB
határozat
alapján.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

Retrock
Oroszlány, Táncsics udv. 11. 2/3.
Török Gyula
HEY DAY
Oroszlány, Táncsics M. u. 3. F/1.
Gozsovics Róbert
Szövőszakkör
Oroszlány, Fő tér 1.
Kiss Barnáné
Városi Civil Fórum
Oroszlány, Fő tér 1.
Magyarné Laczkovics Irén
Munkás Szent József Templom
Alapítvány
Oroszlány, Haraszthegyi út 11.
Kutchi András
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete
Oroszlányi Optimisták Klubja
Oroszlány, Táncsics M. u. 8.
Tanosné Kazinczy Magdolna
Oroszlány Város Polgárőrsége
Egyesület
Oroszlány, Haraszthegyi u. 2/A.
Gánics József

Falu Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület
Oroszlány, Alkotmány u. 58.
Károlyiné dr. Plóza Melinda
Oroszlány Barátainak Köre
Oroszlány, Fő tér 1.
Nagy István
Cirill Táncstúdió
Oroszlány, Táncsics M. út 33. 9/1.
Zajácz Edina

-városi rendezvényeken való
fellépés
-szállítási költség
-technikai eszközök vásárlása és
bérlése
-fellépések
-utazási költség
-műszaki, elektronikai cikkek,
hangtechnika
-anyagköltség
-fonalak
-Civilgála és Civileké a ház
rendezvények (dekorációs anyag,
nyomdai költség, hírdetés)
-nemzetközi rendezvény
PASSIÓ JÁTÉK Gánton
(Duna TV)
-városi, megyei kulturális
rendezvényen való részvétel, belépő
-gyógyfürdő látogatása (belépő.
Utazási költség)
-karácsonyi rendezvény
-oroszlány város közbiztonságának,
közlekedésének, bűnmegelőzésének
javítása
-önkormányzati, vállalati és civil
szervezetek rendezvények
zavartalan lebonyolításában segítés
-fiatalkorúak veszélyeztetettségének
elhárításában közreműködés
-hagyományőrző-, ápoló
rendezvények színvonalas
lebonyolítása
-városi programok, fórumok
rendezése, lebonyolítása
-nemzetközi kapcsolatok ápolása,
közös programok Vágsellye Civil
Fórumával
-megyei, regionális, országos
versenyeken, fesztiválokon való
részvétel
-fellépő eszközök, ruhák, lábbelik

Előző évi támogatás:
Nem volt
180 000

-

55 000

20 000

40 000

30 000

Előző évi támogatás:
30 000 Ft

70 000

70 000

Előző évi támogatás:
80 000 Ft

650 000

250 000

Előző évi támogatás:
Nem volt

Előző évi támogatás:
Nem volt
Előző évi támogatás:
70 000 Ft

170 000

80 000

600 000

A pályázat
kiírás
feltételeinek
nem felel meg
(előterjesztés).

550 000

150 000

Előző évi támogatás:
300 000 Ft

Előző évi támogatás:
115 000 Ft
Előző évi támogatás:
80 000 Ft

200 000

135 000

150 000

40 000

Előző évi támogatás:
40 000 Ft

39.

Gyermek Kuckó Alapítvány
Oroszlány, Alkotmány út 56.
Greskóné Rausch Szilvia
Oroszlányi Gyermek Néptánc Együttes
Oroszlány, Táncsics M. u. 1.
Végh Mária

40.

Ságvári Endre Általános Iskola
Oroszlány, Ságvári köz 1-3.
Hartmann József

38.

41.

42.

43.

Bounce & Twirl Egyesület
2851 Környe, Rákóczi F. út 9/c.
Geisztné Gogolák Éva
Valentína Gyermektánccsoport
Bounce & Twirl Egyesület
Környe, Rákóczi F. út 9/c.
Geisztné Gogolák Éva
Hébé Tánccsoport
Bounce & Twirl Egyesület
Környe, Rákóczi F. út 9/c.
Geisztné Gogolák Éva
Tűzoltó Egyesület Oroszlány
Oroszlány, Táncsics M. út 66.
Czupár Norbert

44.

45.

Majki Népfőiskolai Társaság
2800 Tatabánya, Gál lakótelep 532.
IV/10.
Bereznai Csaba

vásárlása,
-nevezési díjak
- kirándulásokra útiköltség
-gyermeknapi rendezvények
lebonyolítása
-térségi, régiós rendezvényeken,
minősítő versenyeken való részvétel
(utazási költség)
-táncház szervezése
-fellépésekhez élő zenekar felkérése
-látogatás a Vágsellyei Pázmány P.
Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolába
-Pozsonyi kirándulás
-modern táncgála megszervezése
-jelmezek előállítás
-rendezvények helyszínének bérleti
díja
-Országos Junior Táncművészeti
Fesztivál költségei
-jelmezek készítése
-utazási költség
-Országos Táncművészeti
Fesztiválon való részvétel
-Sirály Fesztiválon való részvétel
költségei
-utazás és szállásköltségek
-kirándulások költségei (speciális
mentési és tűzoltási gyakorlat)
-Ifjúsági Tűzoltó Versenyen való
részvétel ( nevezési díj, útiköltség)
-gyakorlópálya készítése
-oktatási célokra TV és DVD
lejátszó vásárlása
-hátrányos helyzetű gyermekeknek
programok szervezése
-játékok, eszközök beszerzése
-nyomtatási költségek
-túrák, strandolás, mozi látogatási
költségei

Összesen:

230 000

20 000

Előző évi támogatás:
20 000 Ft
Előző évi támogatás:
70 000 Ft

200 000

70 000

120 000

A pályázati
kiírás szerint
önkormányzati
intézmény nem
pályázhat.

100 000

35 000

60 000

30 000

Előző évben nem
pályázott.

Előző évi támogatás:
35 000 Ft
Előző évi támogatás:
30 000 Ft
Előző évi támogatás:
30 000 Ft

90 000

30 000

225 000

150 000

60 000

Előző évben az
Oroszlányi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 60 E
Ft támogatást kapott

Előző évi támogatás:
A pályázat
50 000 Ft
beadása a
pályázati
határidő lejárta
után történt.

9 632 000

3 340 000

A pályázati kiírás szerint nem támogatható célokat áthúzással jelöltük.
38/2006. (IV. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A sportcélok 2006. évi megvalósítását szolgáló 4.800.000 Ft-ból 4 650 000 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.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkülönített 150 000 Ft felhasználásáról saját hatáskörben
döntsön.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:
az 1. és 3. pont esetében:
a határozat kihirdetésére:
az 1. 2. és 3. pont esetében:

2006. május 3.
a 2. pont esetében 2006. május 15.
folyamatos
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester
1. sz. melléklet

2006. évi sportcélú pályázatok elbírálása
Sportszövetség, címe
képviselője

1.
2.

Oroszlányi Szabadidő Egyesület
Labdarúgó Szakosztály
2840 Oroszlány, Táncsics út 66.
Sallói István
Oroszlányi Triatlon és Szabadidősport
Egyesület (ORTRI)
Oroszlány, Kossuth L. út 8. 1/2.
Licskó Csaba

P
-versenyköltségek,
-sporteszközök, sportruházat
vásárlása
-megyei duatlon
diákolimpia szervezése,
rendezése
- edzőtáborozás
Káptalanfüreden

Igényelt
támogatás

Javasolt
támogatás

800 000

350 000

930 000

570 000

M
Előző évi támogatás:
400 000 Ft
Előző évi támogatás:
600 000 Ft

3.

„Karate a gyermekekért” Alapítvány
Oroszlány, Bánki D. út 8. 2/3.
Rózsahegyi Lászlóné

4.

Természetbarátok Egyesülete
Oroszlány, Fő tér 1.
Marosi József
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club
Oroszlány, Majki út 32.
Mészáros István

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Benedek Elek Általános Iskola,
Előkészítő Speciális Szakiskola és
Kollégium
Oroszlány, Eszterházy út 102.
Iván Lászlóné
Oroszlányi Szabadidő Egyesület
Teke Szakosztálya
Oroszlány, Táncsics M. út 66.
Bánhegyi László
Oroszlányi Sportegylet
Oroszlány, Várdomb u. 98/d.
Beck Ferenc
Vértesi Erőmű Sportegyesület
Kajak Szakosztály
2841 Oroszlány, Külterület
Pf.:23.
Hornyák István
Vértesi Erőmű Sportegyesület
Sakk Szakosztály
2841 Oroszlány, Külterület
Pf.:23.
Hornyák István
Vértesi Erőmű Sportegyesület
Sí Szakosztály
2841 Oroszlány, Külterület
Pf.:23.
Kemenesi Sándor
Oroszlányi Lovassport Egyesület
Oroszlány, Bokodi u. 4700/4.
Kovács Imre

Oroszlányi Görhoki- és Jégkorong Sport
Egyesület
2840 Oroszlány, Népekbarátsága út 22.
X/2.
Szűr István
ORKA Oroszlányi Búvárklub
Oroszlány, Kecskédi út 37.
Marton Béla
Oroszlányi Szabadidő Egyesület
Ökölvívó Szakosztály
Oroszlány, Táncsics M. út 31.
Molnár Tibor
Vértesi Erőmű Sportegyesület
Tenisz Szakosztály
2841 Oroszlány, Külterület
Pf.:23.
Kemenesi Sándor
Oroszlány Város Súlyemelő E.
Oroszlány, Illyés Gy. út 17.
Bagócs János, Módi Miklós
Bounce & Twirl Egyesület

-versenyek költségei,
-sporteszköz (POLAR
időmérő)
-IJKA edzőtáborozás
-sporteszközök,
-sportruházat,
-versenyek költségei
(utazás, nevezés, biztosítás)
-kulcsosház fenntartása
-versenyek, találkozók
költségei,
-káptalanfüredi táborozás
-sportruházat
-sporteszközök beszerzése,
-versenyek szervezési
költségei (utazás, jutalom,
terembérlet),
-versenyköltségek (utazás,
nevezés, bírói)
-hazai- és nemzetközi
táborok szervezése
-fogyatékkal élők
szabadidősportjának
szervezése
„Városi
Sportnap”szervezése a város
és városkörnyék iskoláinak
( díjak, ajándékok,
étkeztetés, fuvarköltség)
-sportruházat
-sporteszközök
-teremcipő
-versenyek költségei
(utazás, nevezés, bírói díj)
-sporteszközök
-K-2 kajakok
-családi nap rendezvény
szervezése (tömegsport)
-Utánpótlás Kupa (verseny
rendezés)
-kajakpóló országos
bajnokság rendezése
-megyei bajnokságon való
részvétel

-sporteszközök beszerzése
(pályakapu, PMR adóvevő,
korlát, célkapu, időmérő,
csomagtartó boksz)
-versenyek rendezésének
költségei
-versenyeken való részvétel
(felszerelés, start, nevezési
díjak, állatorvos, patkolás,
lószállítás, utazás)
-sportversenyeken, tornákon
való részvétel valamint
mérkőzések, tornák
szervezése (terembérlet,
utazás, nevezés)
-sporteszközök, sportruházat
- uszodabérlet, belépő
-edzőtáboroztatás
Káptalanfüreden
- versenyköltségek (pl. OB
részvételéhez)
-sporteszközök, sportruházat
-sporteszközök
(pályalehúzó,
pályaelválasztó, háttérháló,
műa. szék, asztal, napernyő)
-svájci teniszklub tagjainak
vendégül látása
-sporteszközök, sportruházat
beszerzése
-sportszerek beszerzése

1 550 000

350 000

Előző évi támogatás:
400 000 Ft

300 000

50 000

Előző évi támogatás:
200 000 Ft

Előző évi támogatás:
250 000 Ft

700 000

200 000

100 000

50 000

406 000

200 000

1 020 000

380 000

Előző évben nem
pályázott.

Előző évi pályázatuk
határidőn túl (IV. 11. )
érkezett.
Előző évi támogatás:
400 000 Ft
Előző évben nem pályázott

400 000

150 000

350 000

50 000

Előző évben nem pályázott

660 000

50 000

Előző évben nem pályázott

Előző évi támogatás:
100 000 Ft
500 000

200 000

Előző évi támogatás:
50 000 Ft
630 000

50 000

300 000

80 000

759 100

200 000

Előző évi támogatás:
100 000 Ft
Előző évi támogatás:
300 000 Ft.

Előző évben nem pályázott
833 400

100 000

2 340 000

660 000

50 000

A pályázati

Előző évi támogatás:
800 000 Ft
Előző évben nem

2851 Környe, Rákóczi F. út 9/c.
Geisztné Gogolák Éva

19.

OLD TIMER AERO CLUB
2801 Tatabánya, Bem J. u. 1.
Kovács Attila

-versenyköltségek a
Magyar Vitorlázórepülő
Kupában való részvételhez

20.

Oroszlány és Környéke Kosárlabda
Sportjáért Alapítvány
Oroszlány, Fő tér 2.
Tassi József

-versenyköltségek (utazás,
terembérlet, játékvezető díj)
-Káptalanfüreden
kosárlabda tábor szervezése
-OSE- méhes Kupa
-sportszerek, sporteszközök
vásárlása
- sporteszközök vásárlása,
javítása (tornaszőnyeg,
magasugródomb)
-versenyköltségek,
-sportruházat, sporteszközök
-edzőtáborozás költségei
-verseny rendezése
-szakemberképzés
-terembérleti díj,

21.

Ságvári Endre Általános Iskola
Oroszlány, Ságvári köz 1-3.
Hartmann József
Oroszlányi Judo Club
Oroszlány, Eszterházy út 84.
Jánoki Lászlóné

22.

23.

Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola ISK
Oroszlány, Kossuth L. u. 2.
H. Varga Andrea

-versenyköltségek
-sportszerek

Összesen:

228 620

kiírás
feltételeinek
nem felel meg
(SPORTKONC
EPCIÓ)
A
SPORTKONC
EPCIÓ
feltételeinek
nem felel meg

pályázott.

Előző évben nem
pályázott. (működése:
Kecskédi Repülőtér)
Előző évi támogatás:
150 000 Ft

250 000

100 000

255 400

100 000

Előző évben nem
pályázott.
Előző évi támogatás:
700 000 Ft

1 700 000

660 000

400 000

100 000

15 462 520

4 650 000

Előző évben nem
pályázott.

A pályázati kiírás szerint nem támogatható célokat áthúzással jelöltük.
39/2006. (IV. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. május 3.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

40/2006. (IV. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja a József Attila Általános Iskola pedagógiai programját a helyi tantervvel együtt.
2. Jóváhagyja a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium helyi
tantervét és egységbe foglalt pedagógiai programját.
3. Jóváhagyja a Bakfark Bálint Művészeti Iskola egységbe foglalt pedagógiai programját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. május 3.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

41/2006. (IV. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bakfark Bálint Művészeti Iskola
igazgatójának beszámolóját. A képviselő-testület az intézményben végzett munkáért az intézmény
vezetőjének és valamennyi munkatársának kifejezi köszönetét és elismerését.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. május 3.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

42/2006. (IV. 25.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az 1-5. pontokban foglalt ingatlanok előterjesztés szerinti értékesítésével. A 4. pont
esetében a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő, zárt tárgyalás keretében történő
értékesítésre felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Rt-t. Az 1., 2., 3., 5. pont esetében a
vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő, nyilvános versenytárgyalás keretében történő
értékesítésre felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Rt-t.
a) 724 hrsz-ú, 3ha 1331 m2 nagyságú, sportpálya terület

b) 719 hrsz-ú 472 m2 lakóház, udvar , a 718/2 hrsz-ú 5988 m2 beépítetlen terület
c) 093/10 hrsz-ú, 3 ha 8735 m2 erdőterület
d) 0119/2 hrsz-ú 429 m2 nagyságú, drótkötélpálya cseréje
e) 518/26/A/5 hrsz-ú garázs, Április u. 9-10. között
2. A 724 hrsz-ú ingatlan birtokba adása csak abban az esetben történhet meg, ha az új pálya
kialakítása megtörténik.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. május 3.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

43/2006. (V. 23.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 1/2002. (I. 30.) ÖK. rendelet módosítása
3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
többször módosított 3/2003. (III. 5.) ÖK rendelet módosítása
4. Felhívás kibocsátása a városi kitüntetésekre irányuló javaslatokhoz
5. Beszámoló Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. 2005. évi gazdasági
tevékenységéről, eredmény-kimutatásáról, mérlegéről
6. A rákmegelőzés hatékonyságának társadalmi támogatottsága növelése érdekében
megtett/megteendő helyi feladatok áttekintése
7. A polgármester 2006. évi illetményének, juttatásainak megállapítása,
Szent Borbála Kórház Felügyelő Tanácsa tagjává delegálás
8. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

44/2006. (V. 23.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
3. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
4. Munkatervét módosítva az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és
elidegenítéséről szóló rendeletet, valamint a bérlakást-igénylők névjegyzékével kapcsolatos
előterjesztést a szociális bérlakás-rendszer további működtetésének kidolgozását követően
tárgyalja.
3. Munkatervét módosítva, a Városi tavak és a hozzá kapcsolódó vízfolyások rehabilitációját
tartalmazó előterjesztést 2006. II. félévében tárgyalja.
4.
Jóváhagyja a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium
egységbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát.
5. Támogatja II. Rákóczi Ferenc mellszobrának elhelyezését az önkormányzat tulajdonában álló
912/99 hrsz-ú közterületen, a Rákóczi F. u. Haraszthegyi u kereszteződésében. A szoborállítás
költségeit az Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapítványa viseli.
6. Az Oroszlányi Szolgáltató ZRt. Közgyűlése részére 2006. május 26-ai ülésen történő elfogadás
céljából a vezérigazgatói tisztség, valamint az igazgatóság többi tagja megbízatásának időben
történő elválasztása céljából Lazók Zoltán vezérigazgató 5 éves időtartamra történő
újraválasztását, az Alapító Okirat ennek megfelelő módosítását javasolja. Felhatalmazza a
polgármestert a Közgyűlésen Oroszlány Város Önkormányzata döntésének megfelelő tartalmú
képviseletére.
7. Oroszlány Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények gyermek- és felnőttétkeztetésének biztosítására a 9 francia bekezdésben foglalt tartalommal közbeszerzési eljárást
indít.
Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy a közoktatási intézmények gyermek- és felnőttétkeztetésének biztosítására vonatkozóan gondoskodjon a Közbeszerzési Terv módosításáról,
illetve a közbeszerzési eljárás megindításáról és lefolytatásáról.
A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő a napi reggeli, ebéd, uzsonna/kollégiumban
vacsora adagárra kér árajánlatot gyermek- és felnőtt adag figyelembe vételével.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés tartalmát az alábbiak
szerint határozza meg:
Oroszlány Város Önkormányzata mint megrendelő a közbeszerzési eljárás során kiválasztott
vállalkozóval a HACCP minőségbiztosítási rendszernek megfelelően felújíttatja és legalább
1000 adagos főzőkonyhává fejleszti a Ságvári Endre Általános Iskola jelenleg leromlott
állapotú főzőkonyháját.
A felújítás és a főzőkonyha felszerelése a nyertes ajánlattevő által, saját finanszírozásában
valósul meg.
A nyertes ajánlattevő 2006. szeptemberétől a Ságvári Endre Általános Iskola és a Benedek
Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium gyermek- és
felnőttétkeztetését látja el, feladata a további közoktatási intézmények által megkötött
szerződések megszűnésekor, de legkésőbb 2007. július 1-jétől, illetve 2007. szeptember 1jétől az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola élelmezési feladatainak ellátásával, legkésőbb 2009. január 1-jétől pedig a
József Attila Általános Iskola élelmezési feladatainak biztosításával bővül. A tényleges
mennyiség az intézmények gyermeklétszámának változásához igazodik.
A szerződés időtartama:
a. A szerződés hatályba lépésétől, azaz 2006. szeptember 1-jétől számított 12 év vagy
b. A szerződés hatályba lépésétől, azaz 2006. szeptember 1-jétől számított 15 év.
Pénzügyi feltételek: A szerződésben a napi reggeli, ebéd, uzsonna/kollégiumban vacsora
adagár kerül meghatározásra a gyermek- és felnőtt adag vonatkozásában. A szerződésben
rögzített érték évente a KSH által közzétett infláció mértékével emelkedik. A megrendelő
előleget nem fizet, vállalkozó havonta utólag, a teljesített mennyiségről jogosult számlát
kiállítani az érintett intézmény nevére. A számla kiegyenlítése a teljesítésigazolástól számított
30 napon belül történik.
A közbeszerzési eljárásban eredmény akkor hirdethető, ha az ellenszolgáltatás összege
az alábbi értékeket nem haladja meg:
 Általános iskolai gyermekadag:
• Reggeli + uzsonna: 140 Ft/adag (121,74 Ft/adag + áfa)
• Ebéd: 345 Ft/adag (300 Ft/adag + áfa)
 Középiskolai gyermekadag:
• Ebéd: 366 Ft/adag (318,26 Ft/adag + áfa)
 Kollégiumi gyermekadag:
• Középiskolások részére reggeli: 200 Ft/adag (174 Ft + áfa)
• Vacsora: 322 Ft/adag (280 Ft/adag + áfa)
 Felnőttadag:
• Ebéd: 490Ft/adag (426,08 Ft/adag + áfa)”
8.
A társadalmi célok 2006. évi megvalósításáról szóló 37/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozat
mellékletének 19. pontjában az Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete pályázati célját az
alábbiak szerint módosítja:
„ - hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása,
- foglalkozások, programok (vetélkedők, kirándulások, nevezetességek megismerése, utazási
költség, belépőjegyek) költségei „ Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
módosítására.
9.a.
Módosítja a 24/2006. (III.21.) Kt. határozat 8. b. pontját: a szennyvíz beruházások 2006.
évben elvégzendő és a 2007. évben áthúzódóan fizetendő feladatai közül törli az Ipari parki
gravitációs csatorna beruházását, 6.500 E Ft + ÁFA összegben, és a törölt feladat
előirányzatának terhére az alábbi fejlesztéseket fogadja el:
Fő tér vezeték cseréje
3.000 E Ft + ÁFA
Figyelő kutak és vízmérce építése
1.000 E Ft + ÁFA
IPARI ÁTEMELŐ SZIVATTYÚ CSERÉJE
1.500 E FT + ÁFA
Hypo tároló kialakítása a szennyvíztelepen
200 E Ft + ÁFA
Zsírleszívó vezeték csere a szennyvíztelepen
300 E Ft + ÁFA
Alkotmány úti átemelő szivattyú csere:
500 E Ft + ÁFA
Összesen:
6.500 E Ft + ÁFA
9.b.
A Fő tér csapadékvíz elvezetésének felújítására és kiegészítésére bruttó 10.615 E Ft-tal növeli
az útfelújítási keretét a Fő tér felújítására elkülönített 48.500 E Ft-os bruttó összeg terhére,
melyet a költségvetés módosításakor átvezet.
10.
Utasítja a polgármestert:
-

a.) III. sorozatú kötvény 2006. július 17-én esedékes törlesztésére rövid lejáratú hitelt vegyen
fel, melynek a lejárati határideje 2006. december 31.
b.) munkabérek probléma nélkül történő kifizetéséhez a munkabér hitelkeret 2006. december
31-ig történő meghosszabbítása.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. május 31.
a közbeszerzés megindítására: 2006. május 31.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a közbeszerzés megindítására: Rajnai Gábor polgármester

45/2006. (V. 23.) Kt. 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 2006. augusztus 8-ai képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. május 31.
a határozat végrehajtására: az 1. pont esetében: azonnal
a 2. pont esetében: 2006. augusztus 8.
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
FELHÍVÁS

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/1991. (IX. 1.) ÖK rendeletében
rendelkezett városi kitüntetések alapításáról.
A rendelet 4. § (9) bekezdése alapján augusztus 20-án
1 db „Oroszlány Város Díszpolgára” kitüntetést,
2 db „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű kitüntetést,
5 db „OROSZLÁNYÉRT” kitüntető díszoklevelet
adományozhat a testület.
Felhívjuk a városban működő pártok, szervezetek, egyesületek, közösségek tagjait, a város lakosságát,
a települési képviselőket, hogy
2006. június 30-án 13 óráig
a kitüntetettek személyére vonatkozó, indokolással ellátott javaslataikat zárt borítékban „Kitüntetési
javaslat” megjelöléssel nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Titkárságára (Oroszlány, Rákóczi F. u.
78., II. emelet 66. szoba).
Idézet a rendelet 4. §-ából
„(1) A város gazdasági, társadalmi, közéleti, művészeti és sportéletének fellendítése, az oktatás,
közigazgatás és az egészségügyi ellátás fejlesztése terén a lakosság érdekében huzamosabb időn
át végzett tevékenységek elismerésére a Képviselő-testület „OROSZLÁNYÉRT” vésetű
aranygyűrű kitüntetést és „OROSZLÁNYÉRT” elnevezésű kitüntető díszoklevelet alapít.
(3) „OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind
a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános

(5)
(6)

elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
A kitüntetések az Oroszlányban élő - kivételesen nem a városban lakó, vagy a városból
elszármazott - magyar állampolgár személyek részére adományozhatók.
A nemzetközi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet játszó, külföldi személy is
megkaphatja a kitüntetéseket, de ebben az esetben pénzdíj nem adományozható, és az átadott
kitüntetés nem terheli a (9) bekezdésben megállapított keretszámokat.”

Oroszlány, 2006. május 23.

Jugovics József sk.
a MOSB elnöke
46/2006. (V. 23.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlány Város Térség- és
Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaság 2005. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetése: 2006. május 31.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

47/2006. (V. 23.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a rák megelőzés hatékonyságának
társadalmi támogatottsága növelése érdekében megtett/megteendő helyi feladatok áttekintéséről szóló
tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. május 31.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

48/2006. (V. 23.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Rajnai Gábor polgármester illetményét 2006. év április hó 1. napjától kezdődően havi bruttó
460.000 Ft-ban;
2. jutalmát a végzett munkájának utólagos értékelése alapján évi maximum bruttó 2.388.000 Ftban állapítja meg;
3. Egyéb juttatásként évi 73.600 Ft ruházati költségtérítést, 9.000 Ft/hó étkezési hozzájárulást
állapít meg;
4. A költségtérítés összegét havi 107.250 Ft-ban határozza meg, melynek kifizetése
negyedévenként történik;
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.
6. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 156. § (5) bekezdése alapján a Szent Borbála
Kórház Felügyelő Tanácsa tagjává az egészségügyi intézmény ellátási körzetéhez tartozó
Oroszlány Város Önkormányzatának küldöttjeként Rajnai Gábor polgármestert delegálja.
Határidő:
Felelős:

2006. május 31.
a határozat kihirdetéséért Dr. Judi Erzsébet jegyző

49/2006. (VI. 27.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
4. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról

5. A 2006. évi költségvetés – 2/2006. (III. 1.) Ör. rendelet – módosítása
3. Az önkormányzati bérlakás rendszer átalakítása, lakásrendelet módosítása
4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
többször módosított 3/2003. (III. 5.) ÖK rendelet módosítása
5. Oroszlányi Kistérség Területfejlesztési, Turisztikai, Közlekedésfejlesztési, Környezetvédelmi
Programja
6. Két intézmény névváltoztatása, valamint Oroszlány Város Önkormányzata intézményeinek alapító
okiratainak módosítása
7. Oroszlány Város Önkormányzati Minőségirányítási Programjának módosítása
8. Oroszlány város szolgáltatástervezési koncepciója
9. Oroszlány Óváros Rehabilitációjának akcióterve
10. Külterületi lakott hely elnevezése
11. A Bakfark Bálint Művészeti Iskola igazgatójának kinevezése
12. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
13. Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány – gépjárműfecskendő beszerzése
14. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

50/2006. (VI. 27.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
5. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2. Megbízza
a) A Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatóját
a nyári napközis tábor megszervezésével.
b) Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy az alábbi átcsoportosításokat a költségvetésen
vezesse át:
A segélyezési keret rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzata 823 E Ft-tal
csökken.
A Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium
költségvetése az alábbi jogcímeken emelkedik:
- Személyi juttatás:
355 E Ft
- Társadalombiztosítási járulék:
96 E Ft
- Élelmezési költség:
322 E Ft
- Dologi kiadás:
50 E Ft
3.
Megköszöni a gyermeknap szervezőinek és lebonyolítóinak a lelkes és önzetlen munkáját.
4.
Megköszöni Oroszlány város pedagógusainak kitartó, színvonalas, eredményes munkáját.
5. Elfogadja a polgármester beszámolóját az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységéről.
6. a)Saját erőből 2006. évben megvalósítja a Népek barátsága utca 6-8-10. számú tömb mögötti
játszótér felújítását
b) Elkülöníti a beruházáshoz szükséges 1 976 250 Ft-ot a 2006 évi költségvetés játszóterek
felülvizsgálatára biztosított keretösszegéből.
7. Támogatja a városi uszoda bővítését a többletszolgáltatások érdekében. Egyetért a kivitelezési
határidő 2007. március 31-éig történő módosításával.
8. A városi uszoda funkcióbővítésének megvalósítására közbeszerzési eljárást indít, bruttó
84 millió Ft becsült értékkel. Gondoskodik a közbeszerzési terv kiegészítéséről. Felhatalmazza
Rajnai Gábor polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására.
9. A városi uszoda funkcióbővítésének költségét a kivitelezés befejezését követően egy összegben
egyenlíti ki, amelynek forrását középlejáratú (5 éves futamidejű) hitelfelvétellel biztosítja.
10. A 8. pont szerinti közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően a 84
millió Ft összegű hitelfelvétel tárgyában közbeszerzési eljárást indít. Gondoskodik a
közbeszerzési terv kiegészítéséről. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a
közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2006. július 5.
a határozat végrehajtására: folyamatos
az 7. pont esetében: a közbeszerzési eljárás megindítására: 2006. július 15.
a 9. pont esetében: folyamatos
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

51/2006. (VI. 27.) Kt. határozat
1. Egyetért a szociális bérlakás állomány 305 db-ról legfeljebb 72 db-ra történő csökkentésével,
melynek határidejét 5 évben jelöli meg. Egyetért azzal, hogy a megmaradó szociális bérlakások
helye a Petőfi udvar 1-2, 4-5, 6-7. számú épület. Egyetért a Petőfi udvar 3/a, 3/b épület 30 lakást
tartalmazó épületszárnyának folyamatos kiürítésével, lezárásával.
2. Egyetért a bérleti szerződéssel nem rendelkező lakáshasználók által használt lakások zártkörű
versenytárgyalás útján, egy csomagban, egy összegben történő fizetési feltétellel, lakottan történő
értékesítésével a forgalmi érték 50%-án.
3. Egyetért a piaci alapon bérbe adott lakások bérleti szerződés megszűnte utáni értékesítésével.
4. Egyetért azzal, hogy lakáslistát a bérlakás csökkentés 1. pont szerinti mértékének eléréséig nem
állít.
5. Egyetért a Petőfi udvar 1-2, 4-5, 6-7. számú épület állapottól függő hibaelhárításával, valamint a
Petőfi udvar 3/a, 3/b épület megmaradó lakásai életveszélyes állapotának megszüntetésével.
6. Egyetért a Petőfi udvar 1-2, 4-5, 6-7. számú épületekben lévő lakások vízórával történő
ellátásával.
7. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szociális Szolgálat férőhely bővítésének lehetőségeit és
feltételeit vizsgálja meg.
8. Egyetért azzal, hogy az állapottól függő hibaelhárítás, életveszélyes állapot megszüntetése, a
Petőfi udvar 3/a, 3/b épület 30 lakást tartalmazó épületszárnyának lezárásával kapcsolatos
költségek, a vízóra beszerelése, valamint a Szociális Szolgálat férőhelybővítése ellentételezését a
bérlakás értékesítésből származó bevétel biztosítja.
9. A bérlakások önköltség alapú működtetésének kidolgozása, valamint a lakbér-támogatási rendszer
kialakítása érdekében egyetért az Oroszlányi Szolgáltató Rt. által a szociális bérlakásban élő
bérlők jövedelmi, és életviszonyai helyzetére vonatkozó tájékoztató jellegű felmérés elvégzésével.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet, jegyző
a határozat kihirdetésére: 2006. július 5.

52/2006. (VI. 27.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja:
1. Oroszlányi Kistérség Területfejlesztési Programját
Oroszlányi Kistérségi Turisztikai Programját
Oroszlányi Kistérség Közlekedésfejlesztési Programját
Oroszlányi Kistérség Környezetvédelmi Programját.
2. Oroszlányi Kistérség Környezetvédelmi Programját az 54/1997. (VIII.12.) Kt. sz. határozattal
elfogadott és 57/2004. (VI. 29.) Kt. sz. határozattal felülvizsgált Oroszlány Város Rövidtávú
Környezetvédelmi Programja felülvizsgálati dokumentációjaként.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rajnai Gábor polgármester

53/2006. (VI. 27.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja, hogy az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola az Eötvös Loránd Szakközép- és
Szakiskola nevet vegye fel.
2. Jóváhagyja, hogy a Bakfark Bálint Művészeti Iskola a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény nevet vegye fel.
3. Elfogadja a Bölcsődei Szolgálat, az Oroszlány Város Óvodái, a József Attila Általános Iskola, a
Ságvári Endre Általános Iskola, a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola
és Kollégium alapító okiratának módosítását.
4. Elfogadja az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola (Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola)
alapító okiratának módosítását
5. Elfogadja a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosítását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésre: 2006. július 5.
a hatályba lépésre: 2006. szeptember 1.
a kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a végrehajtásért: az 1. pont esetében: Grúber György az Eötvös Loránd Műszaki
Középiskola igazgatója
a 2. pont esetében:
Ocskai Simon a Bakfark Bálint Művészeti
Iskola igazgatója

ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

Bölcsődei Szolgálat

Székhelye

2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.

Alapítója

Oroszlány Város Önkormányzata

Alapítás időpontja

1993. november 23.

Felügyeleti szerve

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Típusa

Bölcsőde

Működési területe

Oroszlány város

Előirányzatok feletti

részjogkörű költségvetési szerv

rendelkezési jogosultsága

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv útján

Gazdálkodása, megszervezésének módja

részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Kijelölt önállóan gazdálkodó

Önkormányzati Szociális Szolgálat

költségvetési szerve

TEVÉKENYSÉGE
a.

Ellátandó alaptevékenysége:
-

b.

Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 90 férőhelyen.
Tíz férőhelyen rehabilitációs csoport gondozása (valamilyen szempontból károsodott, vagy
fogyatékos gyermekek hat éves korig) szakmai irányelvek alapján.
Ellátja a korai fejlesztést, gondozást valamint a súlyos és halmozottan fogyatékos sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztő felkészítését a pedagógiai szakszolgálat megjelölésével.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati
rendelet alapján rendelkezik.
A költségvetés tervezésével, pénzellátásával, 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
A jelenleg érvényes megbízás határozatlan időre szól.
Újabb megbízást Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján maximum öt évre
adhat, ami több alkalommal meghosszabbítható.

AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2003. november 24.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester

ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2006. (VI. 27.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. E jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2006. június 27.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Oroszlány, 2006. július 14.

Magyar Henrik
szervezési osztályvezető
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ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

Oroszlány Város Óvodái

Székhelye

Brunszvik Teréz Óvoda, 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 67.

Telephelyei

Borbála-telepi Óvoda, 2840 Oroszlány, Radnóti Miklós utca 1.
Malomsori Óvoda, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 16/a.
Táncsics Mihály Óvoda, 2840 Oroszlány, Mester utca 1.

Alapítója

Oroszlány Város Önkormányzata

Alapítás időpontja

1998. január 1.

Felügyeleti szerve

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Típusa

Óvoda

Működési területe

Oroszlány város

Előirányzatok feletti

teljes jogkörű költségvetési szerv

rendelkezési jogosultsága
Gazdálkodása, megszervezésének

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

módja
Maximális gyermeklétszám

565 fő

TEVÉKENYSÉGE
a.

Ellátandó alaptevékenysége:
- óvodai nevelés keretében folyó személyiségfejlesztés, az iskolai élethez szükséges fejlettségi szint
elérése, a gyermekek napközbeni ellátása,
- sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése,
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás,
- különleges helyzetben lévő gyermekek kis létszámú csoportban történő nevelése,

-

óvodai csoportok száma: 23,

-

biztosítja az önkormányzat óvodáiban az élelmezést,
nemzeti, etnikai kisebbség óvodáskorú gyermekek társadalmi beilleszkedését segítő foglalkoztatás a
Nemzeti, Etnikai Kisebbség Óvodai Nevelésének irányelve szerinti program alapján,
költségtérítéses pedagógus továbbképzés szervezése.

b.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON
A feladatellátást az intézmény székhelyén, telephelyein található ingatlan valamint a leltár szerinti értékű
ingóságok szolgálják. Az intézmény induló vagyona az alapító által átadott 44 492 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
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.

maximum

5

évre

adhat

AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2003. november 26.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2006. (VI. 27.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. E jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2006. június 27.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Oroszlány, 2006. július 14.

Magyar Henrik
szervezési osztályvezető
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ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

Ságvári Endre Általános Iskola

Székhelye

2840 Oroszlány, Ságvári Endre utca 1-3.

Telephelyei

-

Alapítója

Oroszlány Városi Tanács

Alapítás időpontja

1962. szeptember 1.

Felügyeleti szerve

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Típusa

Általános Iskola

Működési területe

Oroszlány város

Előirányzatok feletti

teljes jogkörű költségvetési szerv

rendelkezési jogosultsága
Gazdálkodása, megszervezésének
módja

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Maximális tanulólétszám

924 fő

TEVÉKENYSÉGE
a.

Ellátandó alaptevékenysége:
- az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás:
- a tanulók 8 évfolyamon történő felkészítése az alapműveltségi vizsgára, továbbá
érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai
továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre,
- sajátos nevelési tanulók integrált nevelése-oktatása,
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás,
- különleges helyzetben lévő tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók kis
létszámú oktatása, fejlesztő-, felzárkóztató oktatás, képesség-kibontakoztató foglalkoztatás,
- az általános iskolai oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetése,
- az 1-4 évfolyamon tanulók napközis ellátása,
- az 5-8 évfolyamon tanulószoba biztosítása,
- iskolai könyvtár működtetése,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
- az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján,
- évfolyamok száma: 1-8. évfolyam

b.

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 18 974 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 működés, 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
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.

maximum

5

évre

adhat

AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2003. november 24.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2006. (VI. 27.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. E jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2006. június 27.
Dr. Judi Erzsébet sk.

Rajnai Gábor sk.

jegyző

polgármester

A kivonat hiteléül:
Oroszlány, 2006. július 14.

Magyar Henrik
szervezési osztályvezető
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ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

József Attila Általános Iskola

Székhelye

2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.

Telephelyei

2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 29.

Alapítója

Oroszlány Városi Tanács

Alapítás időpontja

1951. szeptember 1.

Felügyeleti szerve

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Típusa

Általános Iskola

Működési területe

Oroszlány város

Előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultsága

teljes jogkörű költségvetési szerv

Gazdálkodása, megszervezésének
módja

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Maximális tanulólétszám

1624 fő

TEVÉKENYSÉGE
a.

Ellátandó alaptevékenysége:
- az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás:
- a tanulók 8 évfolyamon történő felkészítése az alapműveltségi vizsgára, továbbá
érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai
továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre,
- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása,
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás.
- különleges helyzetben lévő tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók kis
létszámú oktatása, fejlesztő-, felzárkóztató oktatás, képesség-kibontakoztató foglalkoztatás,
- az általános iskolai oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetése,
- az 1-4 évfolyamon tanulók napközis ellátása,
- iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán,
- az 5-8 évfolyamon tanulószoba biztosítása,
- iskolai könyvtár működtetése,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
- tankönyvellátás biztosítása,
- évfolyamok száma: 1-8. évfolyam,
b. Ellátandó vállalkozási tevékenység:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON

A feladatellátást az intézmény székhelyén, illetve telephelyén található ingatlan valamint a leltár
szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az intézmény induló vagyona az alapító által átadott 25 200
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
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.

maximum

5

évre

adhat

AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2003. április 29.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester

ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2006. (VI. 27.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. E jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2006. június 27.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Oroszlány, 2006. július 14.

Magyar Henrik
szervezési osztályvezető
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ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola és Kollégium

Székhelye

2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

Tagintézménye

Móra Ferenc Kollégium

Telephelye

2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.

Alapítója

Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Tatabánya

Alapítás időpontja

1967. szeptember 1.

Felügyeleti szerve

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

Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi F. út 78.

Típusa

összetett iskola

Működési területe

Oroszlány város és vonzáskörzete

Előirányzatok feletti

teljes jogkörű költségvetési szerv

rendelkezési jogosultsága
Gazdálkodása, megszervezésének

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

módja
Maximális tanulólétszám

168 fő

Maximális tanulólétszám a tagintézményben 77 fő
TEVÉKENYSÉGE
A.

Ellátandó alaptevékenysége:
a. sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása
- az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolai és szakiskolai oktatása, nevelése,
logopédiai kezelése,
- az értelmileg akadályozott gyermekek általános iskolai oktatása, nevelése, logopédiai kezelése,
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás
- 1-8 évfolyamon napközis ellátása.
- 9-10. évfolyamon tanulószobai ellátás
- meleg étkeztetése
- alapfokú felnőttképzés
- iskolai könyvtár működtetése
- osztálykirándulások, táborozások szervezése,
- tankönyvellátás biztosítása
- nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás a kiadott irányelvek alapján
- évfolyamok száma:
előkészítő,
1-10. évfolyam
b.
Kollégiumi ellátás
- megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani;
- sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátás;.
- kollégiumban lakók étkeztetése;
- munkahelyi vendéglátás;
- kollégiumi szabad férőhelyek értékesítése.
B. Ellátandó vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON

A feladatellátást az intézmény székhelyén, illetve telephelyén található ingatlan valamint a leltár
szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az intézmény induló vagyona az alapító által átadott 61.826
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 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
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.
AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK

maximum

5

évre

adhat

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2004. március 23.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2006. (VI. 27.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. E jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2006. június 27.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Oroszlány, 2006. július 14.

Magyar Henrik

45

szervezési osztályvezető
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ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola

Székhelye

2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 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 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
54 481 03/52 02 Informatikai rendszergazda/számítástechnikai szoftverüzemeltető: 4 félév
54 481 04/54 01 Informatikus/ gazdasági informatikus: 4 félév
54 211 11
Keramikus: 4 félév
54 211 09/54 01 Grafikus/ alkalmazott grafikus: 4 félév
54 850 02
Környezet- és természetvédelmi technikus: 4 félév
54 524 02
Vegyipari technikus: 4 félév
52 214 01
Lakberendező 2000 óra
54 723 01
Ápoló: 6 félév
52 813 01/33 01/52 02/54 01 Sportedző/ sportoktató/ sportedző/ rekreációs mozgásprogram-vezető
1000 óra+1000 óra
52 813 02
Sportszervező menedzser 1000 óra
54 211 04/52 02 Dekoratőr/ számítógépes dekoratőr: 4 félév
55 341 01/55 02/ 55 03 Mozgóképgyártó szakasszisztens/ médiatechnológus asszisztens/ televízió
műsorgyártó szakasszisztens: 4 félév
54 213 03/54 04 Multimédia-alkalmazásfejlesztő/ multimédiafejlesztő: 1400 óra
54 812 01
Idegenvezető: 4 félév
52 345 03/31 01/31 02/31 03/54 01 Logisztikai ügyintéző/ anyagbeszerző/ árutérítő/ veszélyesáru-

ügyintéző/ nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 4 félév
b.

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
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.

maximum

5

évre

adhat

AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2005. június 20.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2006. (VI. 27.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. E jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2006. június 27.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Oroszlány, 2006. július 14.

Magyar Henrik
szervezési osztályvezető
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ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola

Székhelye

2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.

Telephelyei

-

Alapítója

Oroszlány Városi Tanács

Alapítás időpontja

1950. szeptember 1.

Felügyeleti szerve

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Típusa

összetett iskola

Működési területe

Oroszlány város

Előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultsága

teljes jogkörű költségvetési szerv

Gazdálkodása megszervezésének módja

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Maximális tanulólétszám

665 fő

TEVÉKENYSÉGE
a.

Ellátandó alaptevékenysége:
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák lebonyolítására:
31 521 10
Géplakatos: 4 félév
31 521 11
Hegesztő: 4 félév
31 521 25
Szerkezetlakatos: 4 félév
33 521 07
Szerszámkészítő: 4 félév
31 521 09/01
Gépi forgácsoló/ esztergályos: 4 félév
33 54205/33 03 Szabó/női szabó: 6 félév
31 521 11/01
Eljárás szerinti hegesztő (ívhegesztés): 4 félév
31 521 07
Finommechanikai műszerész: 4 félév
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi és technikus-képesítő vizsgák lebonyolítása a következő
szakirányokban:
54 523 01
Elektronikai technikus: 4 félév
52 5423 06
Mechatronikai technikus: 4 félév
52 5411 08
Ruhaipari technikus: 4 félév
52 5499 01
Automatizálási technikus: 4 félév
55 5442 04
Gépipari számítástechnikai technikus :4 félév
52 5423 07
Műszaki számítástechnikai technikus: 4 félév
52 5423 03
Ipari informatikai technikus: 4 félév
54 4641 07
CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus: 4 félév
54 4641 04
Számítástechnikai programozó: 4 félév
52 5432 01
Fémipari anyagtechnikus: 4 félév
52 523 01/54 01 Automatikai műszerész/ automatikai technikus: 4 félév + 800 óra
54 521 01
Gépgyártás-technológiai technikus: 4 félév
52 523 03/54 01 Mechatronikai műszerész/ mechatronikai technikus: 4 félév+ 800 óra
54 481 03/54 02/52 02 Informatikai-rendszergazda/ informatikai műszerész/
számítástechnikai szoftverüzemeltető: 4 félév
54 481 01/31 01 CAD-CAM-informatikus/számítógépes műszaki rajzoló. 4 félév
54 481 04/54 03/54 04 Informatikua/ ipari informatikus/ műszaki informatikus: 4 félév
54 542 01/54 02 Könnyűipari technikus/ textil- és ruhaipari technikus: 4 félév
54 211 07
Divat- stílustervező asszisztens: 4 félév
- felzárkóztató oktatás,
- iskolai könyvtár működtetése,
- tankönyvellátás biztosítása,
- az intézményben iskolai oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetésének biztosítása,
- az iskolarendszeren kívüli szakképzés és szakmai továbbképzés, TEAOR száma: 8034,
- felnőtt és egyéb oktatás, átképző tanfolyamok szervezése, TEAOR száma: 8040,
- ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás,

b.

évfolyamok száma: 9-14 évfolyam.

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 36 373 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
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.

maximum

5

évre

adhat

AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2003. november 25.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2006. (VI. 27.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. E jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2006. június 27.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Oroszlány, 2006. július 14.

Magyar Henrik
szervezési osztályvezető
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ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Székhelye

2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.

Telephelye

8066 Pusztavám, Bajcsy-Zsilinszky út 10.

2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
Alapítója

Oroszlány Városi Tanács

Alapítás időpontja

1960. szeptember 1.

Felügyeleti szerve

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Típusa

Alapfokú művészetoktatási intézmény

Működési területe

Oroszlány város és Pusztavám község

Előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság

teljes jogkörű költségvetési szerv

Gazdálkodása, megszervezésének
módja

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Maximális tanulólétszám

660 fő
TEVÉKENYSÉGE

a.

Ellátandó alaptevékenység:
- a zeneoktatás, melynek célja a tanulók művészeti tevékenységének, készségének fejlesztése, az
alapfokú művészeti ismeretek oktatása,
- zeneművészeti ágak: előképző, szolfézs, zongora, orgona, vonós (hegedű, gordonka), fafúvós (furulya,
fuvola, klarinét, szaxofon, fagott), rézfúvós (trombita, kürt, harsona, tenor- baritonkürt, tuba),
ütőhangszerek, gitár
- az alapfokú művészeti oktatás, melynek célja a tánc, színművészeti, képzőművészeti, iparművészeti és
média csoportok működéséhez szükséges alapfokú művészeti ismeretek oktatása,
- táncművészeti ág: balett, moderntánc
- színművészet- bábművészeti ág: színjáték, bábjáték
- képzőművészeti ág: grafika, festészet
- média ág: foto- videó
- iparművészeti ág: kerámia, kézműves, makett és papírtárgy-készítő, tűzzománc-készítő
- az évfolyamok száma:
12
előképző:
1-2.
alapfok:
1-6.
továbbképző:
7-10.

b.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON
A feladatellátást az intézmény székhelyén, telephelyein található ingatlan valamint a leltár szerinti értékű
ingóságok szolgálják. Az intézmény induló vagyona az alapító által átadott 2 852 E Ft induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
- az éves költségvetési rendeletben meghatározott, felügyeleti szervtől kapott költségvetési
támogatás
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-

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
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.

maximum

5

évre

adhat

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 53/2006. (VI. 27.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. E jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2006. június 27.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Oroszlány, 2006. július 14.

Magyar Henrik
szervezési osztályvezető
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54/2006. (VI. 27.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzati Minőségbiztosítási Programjának módosítását.
2. Utasítja az intézmények vezetőit, hogy vizsgálják felül minőségirányítási programjaikat.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. július 5.
a 2. pont esetében: 2006. augusztus 31.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 2. pont esetében: közoktatási intézményvezetők

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZOKTATÁSI
INTÉZMÉNYRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI
PROGRAMJA
2004.
Az ÖMIP hatálya kiterjed Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalára és közoktatási
intézményeire.
Hatálybalépés időpontja: 2004. február 1.
Az ÖMIP módosításának időpontja: 2006. június 27.
Az ÖMIP várható felülvizsgálatának időpontja: 2008. június 30.
Tartalomjegyzék
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Bevezető
A közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85.§-ának (7) bekezdése előírja a közoktatási
intézményeket fenntartó önkormányzatok számára minőségirányítási program készítését, melynek fő elemei:
- a minőségpolitika és
- a minőségfejlesztés.
A minőségpolitika a stratégiai irányvonalat, a hosszútávra meghatározott célokat, a minőségfejlesztés a
működést szabályozó folyamatokat tartalmazza. Oroszlány Város Önkormányzati Minőségirányítási Programja
(ÖMIP) igazodik a város Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervéhez,
melyhez kapcsolódik az intézmények minőségpolitikájában meghatározott célok rendszere és az azok
megvalósítását tartalmazó tervek, éves munkatervek.
A minőségirányítási programunk kidolgozása során építettünk a meglévő és jól működő rendszerelemekre, a
szakmai tapasztalatokra, a Közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervre.
A program a hatékony működéshez legszükségesebb dokumentációt tartalmazza.
Elvárásunk a pedagógiai/nevelési programokban meghatározott célok elérése.
A jogszabályok előírásait betartva, az intézményvezetőkkel egyeztetve készült az önkormányzati
minőségirányítási program, mely a fenntartó jóváhagyása után, folyamatos ellenőrzés és értékelés mellett
működik, és 2004–2008-ig alapja az intézmények minőségirányítási programjának.
A jóváhagyott önkormányzati minőségirányítási program az alábbi dokumentumokkal, jogszabályokkal
együttesen alkalmazható:
 Közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzata
 Oroszlány Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata
 4/2005. sz. Polgármesteri és jegyzői együttes utasítás a polgármesteri hivatal szervezeti
egységei vezetőinek és más dolgozóinak hatásköréről és kiadmányozási rendjéről
 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
1. A fenntartó minőségpolitikája
Oroszlány város önkormányzati közoktatási intézményrendszere működésének minőségpolitikájának alapelve,
hogy a város erősödjön, oktatási kistérségi szerepe növekedjen. Ennek érdekében szükség van a megfelelő
intézményhálózat működtetésére.
A fenntartó olyan teljesítményeket vár el intézményeitől, amelyek hatékonysága és hatásossága a körzet lakosait
hozzásegíti az általános műveltség szintjének emeléséhez.
1.1. Az intézményrendszerrel kapcsolatos általános elvárások
Minden intézménytől elvárható a partneri igényeknek megfelelő szolgáltatás, az óvodás gyermekek felkészítése
az iskolai életre, a tanulók felkészítése a tanulmányok folytatására a következő iskolatípusban.
Tekintettel a fenntartó mindenkori gazdasági körülményeire, intézményeitől elvárható, hogy az önkormányzati
forrás mellett további forrás kiegészítéshez szponzorokat keressen és pályázatokat készítsen.
Az intézményrendszer hatékony és hatásos működése érdekében elvárás az intézményi minőségirányítási
program kialakítása, működtetése és fejlesztése.
Oroszlány Város Önkormányzata olyan intézményhálózatot kíván működtetni, amely biztosítja:
 hosszú távon a város óvodáskorú és tanköteles korú gyermekei részére a partneri igényeknek
megfelelő szolgáltatást;
 az érvényes tantervekben meghatározott követelmények teljesítését;
 a fejlesztési és tanulási feltételeket, egyéni képességek figyelembe vételét;
 a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését;
 hogy a gyermekek az ismereteik gyarapítása mellett jól érezzék magukat az intézményekben;
 a tanulmányok sikeres befejezését a képzési időben,
 a felkészülést a tanulmányok folytatására a következő iskolatípusban,
 az átjárhatóság, a továbbépíthetőség elvének érvényesítését,



a rugalmas alkalmazkodást a felmerülő változásokhoz, az intézmény közvetítő szerepének
erősödését, megtartva annak sokszínűségét.

Az intézmények folyamatos kapcsolattartásához (óvoda-iskola, általános iskola-középiskola) olyan visszajelző
rendszer működtetése szükséges, amely megfelelő információt ad a fenntartó és az intézmények részére a
gyermekek és a tanulók felkészültségéről, elért eredményeikről.
Fontosnak tartjuk, hogy intézményeink teljesítsék a pedagógiai/nevelési programjukban leírt szakmai minőséget.
Minden intézménytől elvárható a hatékony gazdálkodás.
Az ellenőrzések, értékelések rendszere tervezett és szakszerű legyen, végrehajtásának módja segítő szándékú.
A fentiek értelmében határozzuk meg az egyes intézményekkel kapcsolatos elvárásokat és minőségcélokat.
1.1.1. Óvoda
Az Önkormányzati minőségirányítási program alapján készítsék el saját intézményi minőségirányítási
programjukat.
Az óvodák szakmai munkájukban alapvető feladatuknak a nevelést tekintsék.
1.1.2. Általános iskolák
Az Önkormányzati minőségirányítási program alapján készítsék el saját intézményi minőségirányítási
programjukat.
Az intézmények a kialakított értékrendjüknek megfelelően fokozott figyelmet fordítsanak a nemzettudatra és
hazafiságra, a tudás tiszteletére, a környezettudatosságra, az ember tiszteletére, a másság elfogadására.
Minden intézmény gondoskodjon a hátránykompenzációról és a tehetséggondozásról.
Segítsék elő a tanulmányok sikeres befejezését a képzési időben (lehetőleg 14 éves korig).
Az egyéni képességek figyelembevételével a nyugodt tanulási és fejlesztési feltételeket biztosítsák.
A különleges helyzetben lévő tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő-,
felzárkóztató oktatásáról az Intézkedési tervben meghatározott módon gondoskodjanak.
Fordítsanak kiemelt figyelmet a hatékony környezeti és egészségnevelésre.
1.1.3. Középiskolák
Az Önkormányzati minőségirányítási program alapján készítsék el saját Intézményi minőségirányítási
programjukat.
A középiskola az előző intézményes nevelés és oktatás eredményeire építve, azt elmélyítve és kiegészítve
alapozza meg a tanulók általános műveltségét, tegye képessé őket a felsőoktatásban, vagy más formában történő
továbbtanulásra, ill. segítse a munkába állást.
Neveljék tanulóikat hazaszeretetre, toleranciára, a környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre,
hatékony tanulási módszerek elsajátítására.
Fordítsanak kiemelt figyelmet a hatékony környezeti és egészségnevelésre.
1.1.4. Alapfokú művészeti oktatás
Az Önkormányzati minőségirányítási program alapján készítsék el saját Intézményi minőségirányítási
programjukat.
A gyermekek művészeti képzettségük alapján igényeljék, illetve egyéni képességük szerint fejlesszék a saját és
környezetük kulturális életétét.
Biztosítsák a zeneszerető gyermekek nevelését- oktatását, az amatőr együttesek utánpótlását, a kiemelt tehetségű
gyermekek szakpályára irányítását.
1.1.5. Pedagógiai Szakszolgálat
Az Önkormányzati minőségirányítási program alapján készítsék el saját Intézményi minőségirányítási
programjukat.
Az elért jó kihasználtsági mutatóknak megfelelően folytassák a gyermekek nevelését, fejlesztését segítő komplex
tevékenységet.

1.1.6. Speciális alapfokú oktatás
Az Önkormányzati minőségirányítási program alapján készítsék el saját Intézményi minőségirányítási
programjukat.
Biztosítsák a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, nevelését szakszerű ellátását, a 9-10. osztályosok
képzését.
Fordítsanak kiemelt figyelmet a hatékony környezeti és egészségnevelésre.
1.1.7. Kollégium
Az önkormányzati minőségirányítási program alapján készítsék el tagintézményként intézményirányítási
programjukat. Gondoskodjanak a hátránykompenzációról – különösen a sajátos nevelési igényű gyermekek
integrált nevelése keretén belül – és a tehetséggondozásról.
1.2. A fenntartó további elvárásai az egyes intézményekkel szemben
1.2.1. Oroszlány Város Óvodái
Törekedjenek arra, hogy a gyermekek érdekeit, a szociális körülményeket és a családok igényeit figyelembe
véve, részesüljenek a gyermekek óvodai nevelésben.
A különböző telephelyű óvodák nevelési programjában megfogalmazottak hangsúlyozottan jelenjenek meg a
nevelés folyamatában, illetve a gyermekek neveltségében.
Az óvoda az egészségügy és az önkormányzati nyilvántartás segítségével törekedjen arra, hogy a törvényileg
előírt 5 éves kortól kötelező óvodai nevelésből senki ne maradjon ki.
Integrációs törekvés annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermekek fejlesztése elsődlegesen az
épek óvodai közösségében történjen.
Biztosítson lehetőséget, a sajátos nevelést igénylő gyermekek integrált óvodai csoportban történő fejlesztésére,
hogy a gyermekek óvodáztatásuk végén megkezdhessék iskolai tanulmányaikat.
1.2.2. Általános iskolák
1.2.2.1. József Attila Általános Iskola
Biztosítsák a tanköteles korú gyermekek általános műveltségét megalapozó nevelését és oktatását a partneri
igényeknek megfelelően, az eltérő nevelési igényű gyermekek integrált nevelését-oktatását, 1-8. évfolyamon. A
helyi tantervekben meghatározott követelmények teljesítését, felkészülést a képességeknek megfelelő
középiskolai, szakiskolai továbbtanulásra, pályaválasztásra.
Az elégedettségi mutatóknak – szülők-tanulók, versenyeredmények – megfelelően folytassa a tanulók
képességeihez, valamint a költségvetési lehetőségekhez igazodva a számítástechnika tantárgy és az idegen nyelv
tanítását.
Az igényeknek és elégedettségi mutatóknak megfelelően folytassák a Lépésről-lépésre programot az 1-4.
évfolyamon és biztosítsák ezen osztályokban az iskolaotthonos ellátást.
Biztosítsák az 1-4. osztályban a napközis igények teljesítését, 5-8. osztályban a rászorulók felzárkóztatását,
tanulószobai ellátását.
Folytassák a tanulók tudását gyarapító hagyományaikat (könyvtári és szabadidős programok), a manuális
képességeket fejlesztő foglalkozásokat. Törekedjenek lehetőségeikhez mérten a tehetséggondozás és a
felzárkóztatás formáinak gazdagítására, elsősorban a tanítási órán az 1-8. osztályban.
Folyamatosan biztosítsák az intézmény pedagógiai programjában meghatározott nevelési feladatok
megvalósítását.(1-8. évf.)
1.2.2.2. Ságvári Endre Általános Iskola
Biztosítsák a tanköteles korú gyermekek általános műveltségét megalapozó nevelését és oktatását a partneri
igényeknek megfelelően, az eltérő nevelési igényű gyermekek integrált nevelését-oktatását, 1-8. évfolyamon. A
helyi tantervekben meghatározott követelmények teljesítését, felkészülést a képességeknek megfelelő
középiskolai, szakiskolai továbbtanulásra, pályaválasztásra.
Törekedjenek a gyermekközpontúság érvényesítésére, a helyi tanterv követelményeinek teljesítésére, különös
tekintettel a matematika tantárgyban 1-8. osztályban, a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra valamennyi
tantárgy tanításában.
Biztosítsák az 1-4. évfolyamokon a napközis, 5-8. évfolyamon a tanulószobai igények teljesítését.

Az intézmény adottságait kihasználva – sportlétesítmények, könyvtár – biztosítsák a szabadidő hasznos
eltöltését, a napköziben és a tanórán kívüli foglalkozásokon. Biztosítsák a könyvtár tudásszervező
tevékenységét, a diáksport működését, a környezeti nevelés és az egészségnevelés, a művészeti nevelés, a rajz és
a zene területén.
1.2.3. Középiskolák
1.2.3.1. Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
A Közoktatási törvénynek megfelelően szervezzék meg idegen nyelvi és informatikai képzést a 9. évfolyamon
(un. 0. évfolyam).
Készítsék fel az érettségire, továbbá az érettségihez kötött szakmákban a szakképzési évfolyamokon szakmai
vizsgára a tanulókat.
Írjanak az alaptevékenységet segítő pályázatokat, a szakképzéshez keressenek támogatókat.
A tantervi követelményeket figyelembe véve indítsák a 8, a 6 és a 4 osztályos képzést, működtessék tovább a
már bevezetett tagozatokat.
Fordítsanak kiemelt figyelmet a tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetűek, az etnikai kisebbséghez tartozókkal
való foglalkozásra.
1.2.3.2. Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola
Az Alapító okiratban megjelölt szakmákból készítsék fel tanulóikat a sikeres szakvizsgára.
Az intézmény készüljön fel a helyi igényeknek megfelelő szakmák oktatására az Ipari parkban letelepült
cégekkel együttműködve.
Minél szélesebb körben éljenek a TISZK által nyújtott lehetőségekkel.
Támogatók bevonásával és pályázatokkal növeljék a szakképzési hozzájárulás összegét.
Fordítsanak kiemelt figyelmet a tanulók általános képzési színvonalának további emelésére, a
tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetűek, az etnikai kisebbséghez tartozókkal való foglalkozásra.
A különleges helyzetben lévő tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztató
oktatásáról az Intézkedési tervben meghatározott módon gondoskodjanak.
1.2.4. Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Az intézmény törekedjen arra, hogy megfeleljen az iskolahasználók által megfogalmazott igényeknek.
Biztosítsák továbbra is az alapfokú művészeti tevékenységet a különböző művészeti ágak területén.
Az intézmény gondoskodjon a zavartalan működésről, a termek felszereltségéről és a hangszerek
állagmegóvásáról.
1.2.5. Pedagógiai Szakszolgálat
Az igényeknek megfelelően biztosítsák a korai fejlesztést, a logopédiai ellátást, nevelési tanácsadást, a tanulási
és magatartási zavarokkal küzdő gyermekek problémáinak feltárását, rehabilitációját.
Az intézmény ellátási köréhez tartozó községekben működtessék az utazó gyógypedagógiai hálózatot.
Helyi továbbképzés keretében (szakmai napon) biztosítsák az óvodapedagógusok, tanítók és tanárok prevenciós
munkájához a szükséges szakmai ismereteket.
1.2.6. Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium
Biztosítsák a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátását, alapfokú iskolai és előkészítő
speciális szakiskolai oktatását, a fejlesztési területekhez helyileg kidolgozott programok folyamatos
alkalmazását, a továbbhaladáshoz szükséges minimum követelmények elsajátítását az 1-10. évfolyamon.
A törvény értelmében a napközis ellátást 1-8. osztályig, a tanulószobai ellátást 9-10. osztályban működtessék.
Kiemelt feladatként kezeljék a gyermek- és ifjúságvédelmet.
A minisztériumi irányelvek alapján végezzék a kisebbségi (cigány) oktatást 1-10. évfolyamon.
1.2.7. Móra Ferenc Kollégium (Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium
tagintézménye)
A nevelési feladatok közül váljon hangsúlyossá az értékek megőrzése.
Erősítésék azon intézményekkel való együttműködést, amelynek tanulói a kollégium diákjai.

1.3. Az intézményekre vonatkozó minőségcélok
1.3.1. Oroszlány Város Óvodái
Az óvodai nevelés tartalmi színvonalát segítve cél, hogy 6 éves korban a gyermekek szükséges fejlettségük
alapján minél többen sikeresen kezdjék el az iskolás éveket.
Az óvodai nevelési programok szerint a környezeti-, vizuális-, családias-, egészséges életmódra nevelés,
valamint a tanulási zavarok megelőzését szolgáló óvodai nevelés többletélményt és ismeretet adjon a gyermekek
számára, az életkornak megfelelő fejlettségi szint elérése érdekében.
Az óvodai nevelés sikerkritériuma, hogy a tanköteles korú gyermekek – egészségileg, érzelmileg, szociálisan és
értelmileg – érjék el azt a szintet, amely szükséges ahhoz, hogy megkezdhessék iskolai tanulmányaikat.
1.3.2. Általános iskolák
1.3.2.1. József Attila Általános Iskola
Tanulmányait a tankötelezettség időszakában a tanulók 80%-a fejezze be, és valamennyien tanuljanak tovább.
A tanulók teljesítsék a tantervi követelményeket és rendelkezzenek a továbbhaladáshoz szükséges
ismeretekkel.(80%).
A számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezzen minden tanuló.
A választott idegen nyelv követelményeit a tanulók teljesítsék a 8. osztály végére.
A Lépésről -lépésre programban résztvevő valamennyi tanuló számára biztosítsák a program szerinti
továbbhaladást.
Lehetőség szerint biztosítsák a napközis és tanulószobai igényeket, a felzárkóztató foglalkozások hatására a
tantárgyi jegyek javulása ill. szinten tartása kimutatható legyen. A manuális képességek fejlesztése a tantervi
követelmények eredményesebb teljesítésében, a környezet kialakításában nyilvánuljon meg.
Az olvasók és a kölcsönzött könyvek száma gyarapodjon. A tanulók 80%-a iratkozzon be a könyvtárba, és
rendszeresen olvasson.
A szabadidős programkínálat és az azokon részt vevők száma évente létszámarányosan növekedjen.
A tanulók magatartása és viselkedése, a nevelési programban meghatározottak szerint alakuljon
1.3.2.2. Ságvári Endre Általános Iskola
A tankötelezettség időszakában, lehetőleg 14 éves korig tanulmányait a tanulók 90%-a fejezze be, valamennyien
folytassák tanulmányaikat középfokú intézményben.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése 90%-ban magasabb évfolyamba lépést eredményezzen.
A gyermekközpontúság megvalósítása – differenciált tanulás, személyre szabott értékelés, gyermeki jogok –
valamennyi tantárgy tanításában érvényesüljön, kiemelten a matematika tantárgyban. Udvariasság, tiszteletadás,
egymás megbecsülése valósuljon meg a tanórán és a tanórán kívül
A matematika tantárgyban a tanulók ismeretében többlettudás mutatkozzon.(Emelt szint 1-8. évf.).
A napköziben a manuális és kulturális foglalkozások változatosak, a gyermekek igényeihez és a lehetőségekhez
igazodjanak.(1-4. évf.).
A könyvtár állományával és programjával az ismeretbővítés helyszíne legyen.
A művészetek jellemformáló hatása érvényesüljön a tanórán és a tanórán kívül.
1.3.3. Középiskolák
1.3.3.1. Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
A nyelvi előkészítő és informatikai osztály indítása minimálisan 24 fővel.
A vizsgára jelentkező tanulók 90%-a sikeres szakmai illetve érettségi vizsgát tegyen.
Mutatkozzon meg a sikeres pályázatok, a különböző támogatások eredménye.
A többlettudást hasznosítsák a tanulók a továbbtanulásban.
Helyi tanterv eredményes alkalmazása.
1.3.3.2. Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola
Sikeres szakmai vizsgát tegyen a vizsgára jelentkezettek 70-80%-a.
A szakközépiskolát végzettek közül minél többen tanuljanak tovább (technikusi, felsőfokú végzettség).
Mutatkozzon meg a sikeres pályázatok, a különböző támogatások eredménye.

A munkába állást segítő képzések beindítása, a második szakképesítés lehetőségének biztosítása.
A felzárkóztató oktatás keretében minél több tanuló fejezze be tanulmányait, illetve kapcsolódjanak be a
szakképzésbe.
1.3.4.

Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A zeneszerető gyermekek, amatőr együttesek utánpótlásának nevelése a sikerek terén mutatkozzon meg
(helyezések, fokozatok, díjak).
Minél több kiemelt tehetségű gyermeket irányítsanak szakpályára.
Aktívan vegyenek részt a város kulturális, művészeti életében, a programok színvonalának emelésében.
1.3.5. Pedagógiai Szakszolgálat
A szolgáltatást igénybe vevő tanulók 80%-ának viselkedésében, képességeiben, tanulmányi eredményében
javulás mutatkozzon.
A községek (az ellátási körében) pedagógusainak speciális szakmai ismeretei gazdagodjanak. A rászoruló
gyermekek helyben (utaztatás nélkül) szakszerű ellátásban részesüljenek. Ez tanulmányi és
viselkedéskultúrájukban mérhető legyen.
A problémák időben történő felismeréséhez, a megfelelő intézkedések megtétele érdekében rendszeres
információáramlás működjön a szülő, a pedagógus és a gyógypedagógus között.
1.3.3.

Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium

A tanulók 90%-a a képzési időben fejezze tanulmányait.
A napközi otthonban és a tanulószobán minden tanuló készüljön fel a tanórákra és készítse el a házi feladatát.
(1-8. ill. 9-10. évf.)
Meleg étkeztetésben részesüljön az igénylők 100%-a.
Valamennyi esetben a gyermek érdekében történjen az intézkedés (prevenció ill. megoldás).
A kisebbségi oktatásban résztvevő valamennyi tanuló sajátítsa el a kisebbség (cigány) szokásrendszerét.
1.3.7. Móra Ferenc Kollégium (a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és
Kollégium tagintézménye)
A gyermekközpontúság megvalósítása: differenciált foglalkozások biztosítása. A segítés mutatkozzon meg a
tanulmányi eredményekben.
A gyermeki jogok érvényesülése.
A szabadidő hasznos kitöltése, kulturális, sport, művészeti foglalkozások biztosítása.
2. A fenntartói minőségfejlesztési rendszer
2.1.
A közoktatási intézményrendszer
(Dokumentációs rendszer)

irányításával

kapcsolatos

fenntartói

szabályozások

2.1.1. Információáramlás
Önkormányzatunk a közoktatási intézményeket érintő információkat körlevélben vagy telefonon juttatja el.
Cél: a dokumentumrendszer kiépítése az információrendszer szabályozására.
A folyamatot az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2.1.2. Döntési, felelősségi körök delegálása
A döntési, felelősségi körök delegálásának módját részletesen az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
 A Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzata
 Oroszlány Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata
 4/2005. sz. Polgármesteri és jegyzői együttes utasítás a polgármesteri hivatal szervezeti egységei vezetőinek
és más dolgozóinak hatásköréről és kiadmányozási rendjéről

2.2. A tervezési folyamatok szabályozása
A szabályozást a Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv 3. és 4. fejezete
tartalmazza.

Önkormányzati Intézkedési Terv
Fenntartó éves munkaterve
Tervezési feladatok eljárásrendje:
A dokumentum:
 összeállítása,
 egyeztetése,
 elfogadása,
 megküldése,
 felülvizsgálata.
2.2.1. Ágazati intézményirányításhoz tartozó feladatok tervezése
A szabályozást a Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv 4.
fejezete tartalmazza.
2.2.2. A tanév fő feladatainak tervezése
Az alábbi fő feladatok:
 a tantárgyfelosztás,
 az éves intézményi munkaterv,
 a beszámolók,
 és a költségvetés tervezésének rendszerét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2.2.3. A fenntartó feladata az intézmények működtetésével kapcsolatban
A fenntartó célja, hogy:
 az alapító okirat,
 a nevelési, a pedagógiai program,
 az SZMSZ,
 a házirend
a felülvizsgálatok és módosítások után megfeleljenek a jogszabályoknak.
 a próba érettségi készítse fel a középiskolákat a kétszintű érettségi lebonyolítására.
 a balesetvédelemi szabályok betartásának ellenőrzésével a minimálisra csökkenjen a
balesetek száma.
A feladattal kapcsolatos tervezési folyamatot a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2.2.4. Ellenőrzési folyamatok tervezése
A fenntartó minden közoktatási intézményére vonatkozó ellenőrzési terve, mely tartalmazza az
elvárásokat, a célokat és a feladatokat rendszerezve a 4. sz. mellékletben található.
2.2.5.

A minőségpolitika által meghatározott elvárásokból adódó intézményi feladatteljesítés
ellenőrzése

A kiadott szempontok alapján a közoktatási intézmény vezetője vagy vizsgálat alapján a felkért
szakértő beszámolót készít az intézménytől elvárt feladatteljesítésről.
Az intézményvezetői ciklus lejártakor az intézmény vezetője beszámolót készít az addig elért
minőségpolitikai elvárások teljesítéséről.

A minőségpolitika által meghatározott elvárásokból adódó intézményi feladatteljesítés ellenőrzését a
Humán Szolgáltatások Osztálya Művelődési Csoport osztályvezetője készíti elő, felelős: a képviselőtestület.
2.3. A fenntartói ellenőrzés rendje
Az ellenőrzés: a hatályos jogszabályoknak való megfelelés.
A közoktatási törvény 102. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó rendszeresen – ha jogszabály
másként nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal – ellenőrzi a közoktatási intézmény
gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét,
nevelési- oktatási intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és
gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket.
2.3.1. Törvényességi ellenőrzés
Tárgyévenként meghatározott program alapján az intézmények gazdálkodását és működését a
fenntartó ellenőrzi.
Végzi: a jegyző
Hat. i.: évente, folyamatosan
2.3.2. Szakmai ellenőrzés
A nevelési és pedagógiai program beválásának vizsgálata, célok, feladatok, tevékenységek,
sikerkritériumok összevetése alapján óvodában, általános- és középiskolában.
Végzi: szakértő
Hat. i.: 4 évente
A gyermekek fejlődésének vizsgálata, különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
felzárkóztatására.
A feladatokat részletesen az 5/B sz. melléklet tartalmazza.
A pedagógiai programban vállalt belső vizsgák hatékonysága a tanulók tudásának hasznosításában. Az
emelt óraszámban tanított tantárgyakban a többlettudás megjelenítése.
Végzi: szakértő
Hat. i.: 4 évente
Pedagógusok továbbképzésének eredményességi mutatói, annak vizsgálata, hogy a továbbképzések
választása szinkronban van-e az intézmény nevelési, pedagógiai programjával, a tanultak
hasznosításának lehetőségeivel. Megfelel-e a törvényességi előírásoknak.
A feladatokat részletesen az 5/A sz. melléklet tartalmazza.
A nevelési és pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések
vizsgálata az átütemezésnek megfelelően.
Végzi: képviselő testület,
Hat. i.: évente
Humán Szolgáltatások Osztálya vezetője,
intézményvezető
2.3.3. Pénzügyi ellenőrzés
Pénzügyi ellenőrzésre évente kerül sor ellenőrzés vagy utóellenőrzés formájában az alábbi
jogszabálynak megfelelően:
 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
alapján
a képviselő-testület által jóváhagyott ellenőrzési naptár szerint.
2.4. Az intézményi értékelések rendje
2.4.1. Mérési-értékelési rendszer kidolgozása

A Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv 6. fejezetében leírtak
alapján.
2.5. Koordináció rendje a kapcsolódó területekkel, ágazatokkal
A fenntartó koordinálásával a társintézmények ismerjék meg egymás követelményeit. Vegyenek részt
egymás rendezvényein, cseréljék ki egymással tapasztalataikat.
A közoktatáshoz kapcsolódó területekkel (gyermek- és ifjúságvédelem, egészségvédelem, szociális és
családvédelem, közművelődés, sport, munkaerő-gazdálkodás) az együttműködés a mindenkori
hatályos jogszabályok és az önkormányzati belső szabályozók alapján végezzék, különösen:
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
figyelembe vételével.
1. sz. melléklet
Információáramlás
Feladat
körlevél, egyéb
dokumentáció
eljuttatása

Érintettek

Módszer

Felelős

intézményvezetők

postai, távközlési úton

osztályvezető

Határidő
a feladat elvégzéséhez a
lehetőség szerinti legtöbb idő
biztosítása
2.

sz. melléklet

A tanév fő feladatainak tervezése
Feladat
tantárgyfelosztás
elkészülésének
ellenőrzése
éves intézményi
munkaterv
elkészítése

beszámolók
elkészítése

költségvetés
tervezése

Módszer
dokumentum
ellenőrzése
dokumentum
összeállítása

Határidő
augusztus 31. ill.
január 31.
október 15. ill.
február 15.
szeptember 30.

ellenőrzése
kiadott
szempontok
alapján
adatgyűjtés,
elkészítés
ellenőrzés
egyeztetés,
irányelvek
kidolgozása

január 31.
június 30.

Közreműködők

Felelős

intézményvezetők
polgármester
osztályvezető
nevelőtestület
tantestületek
óvodai telephelyvezető
helyettesek, osztályfőnökök,
munkaközösség-vezetők,

intézményvezetők
osztályvezető
intézményvezetők

osztályvezető
decembertől februárig intézményvezetők
módosítás:
Pénzügyi Biz., Pénzügyi O.
negyedévente
MOSB, Művelődési Cs.

jegyző

3.

sz. melléklet

A fenntartó feladata
Feladat
Az alapító
okiratban foglaltak
áttekintése,
megfelel-e az
adott intézmény
működésének.
Az intézmény
nevelési és
pedagógiai
programjának és
tevékenységének
összhangjának

Módszer

Határidő

dokumentum
elemzése

évente legalább
egyszer

dokumentum
elemzése
interjú

négy évente

Közreműködők
intézményvezető,
osztályvezető
szakértő megbízás alapján,
intézményvezetők,
osztályvezető

Felelős

jegyző

polgármester

vizsgálata.
Az SzMSz és a
házirend
megfeleljen a
törvényi
előírásoknak.
Próba érettségi
megszervezése és
lebonyolításának
biztosítása.
A potenciális
baleseti források
felülvizsgálata,
hibák kijavítása,
megszüntetése.

dokumentum
elemzése

szervezési
feladatok

jogszabályi előírás
szerint

május közepe

intézmény
balesetvédelmi
szempontból
történő
bejárása,
jegyzőkönyv
készítése

nevelőtestület, tantestület

intézményvezetők,
osztályvezető,
polgármester

valamennyi 11. évfolyamos
tanuló, tantestületek

intézményvezető,
osztályvezető

évente,
karbantartó,
hiba bejelentése esetén intézmény balesetvédelmi és
azonnal
munkavédelmi felelőse

intézményvezető,
a fenntartó
balesetvédelmi és
munkavédelmi felelőse

4.

sz. melléklet

Minden közoktatási intézményre vonatkozó ellenőrzési terv
A fenntartó általános
elvárásai

Az óvoda és az iskola nevelő
munkájában, a mindennapi
életben szükséges készségek
kialakítása legyen elsődleges.

Az általános elvárásokból adódódó célok
Időpont

évente

Célcsoport

óvodai csoportok,
1-12. évfolyamon
tanulók.

Mutató, várható
eredmény
A készségek várható
eredményei és ezek
teljesülésének %-ban
kimutatható arányai
iskolába lépéskor, a 4.,
8. és 12. évfolyam
végére.

A nevelési, pedagógiai
programon nyugvó szakmai
önállóság garantálása mellett
az alapkészségek
kialakításának elsődlegessége.

évente

óvodai csoportok,
1-12. évfolyamon
tanulók.

Az alapkészségek
teljesülésének %-ban
történő kimutatása.

Az alapkészségeken túl az
idegennyelvi és informatikai
képzés, tanulás kapjon
prioritást. (saját profil szerint
változó)

évente,
4 évente

1-12. évfolyamon
tanulók.

A teljesülés %-ban
történő kimutatása.

A hatékonyabb feladatellátás
érdekében elvárás az
együttműködés a gyermek- és
ifjúságvédelemmel.

Az intézményrendszer
hatékony és hatásos
működése érdekében elvárás
az intézményi
minőségirányítási program
kialakítása működtetése és
fejlesztése.

évente

2-4 évente

óvodás gyermekek,
1-12. évfolyamos
hátrányos és
veszélyeztetett
tanulók.

intézményvezetők,
támogató szervezet

A hátrányos helyzet
csökkentésére irányuló
óvodai, iskolai
jelzések alapján
megtett intézkedések
eredményeinek %-ban
történő kimutatása.
Az elfogadott
fenntartói és
intézményi
minőségcélok alapján
a
fenntartó jóváhagyja
az intézmény
minőségirányítási
programját. A
minőségfejlesztés
eredményeinek,
hatékonyságának
kimutatása.

Feladatok

A gyermekek, a tanulók teljes
(testi, szellemi, szociális)
személyiségfejlődésének nyomon
követése, bemenet- kimenet
folyamat értékelése,
dokumentálása.
Az iskolaérettségi mutatók
teljesítése.
Tantárgyi követelmények
teljesítési mutatóinak
meghatározása, mérőeszközeinek
kialakítása. Az egyéni készség-,
képességfejlesztés
megvalósítása, értékelése,
dokumentálása.
A mérendő eredmények
megállapítása az évfolyam
egészére. A szükséges
fejlesztésre intézkedési terv
készítése.
A kapcsolattartás tervezése,
működtetése, értékelése,
dokumentálása. Szükséges
esetekben az illetékes szervek
képviselőivel együttes cselekvés.

Az óvoda és iskola
minőségirányítási programjának
elkészítése. Az óvoda és iskola
belső működési rendjének
biztosítása.
Vezetői ellenőrzés.
A működés javítása, fejlesztése,
értékelése, dokumentálása.

A jobb anyagi feltételek
(forráskiegészítés) biztosítása
érdekében támogatók
szerzése, pályázatok
készítése.

folyamatos,
évente

intézményvezetők,
szülői közösség,
iskolai
munkaközösség,

Az intézményi
működtetés
hatékonyságát
biztosító további
forrás szerzés %-osan
kimutatható aránya.

A hozzájárulások és a benyújtott
és nyertes pályázatok értékének
minőségcélokat szolgáló
felhasználásának dokumentálása.
5/A. sz. melléklet

A továbbképzési rendszer ellenőrzése
Cél

Feladat
Kötelező (prioritást
élvez) és választható
továbbképzéseken való
részvétel. l: szakvizsga,
akkreditált
továbbképzés, uniós
ismeretek

Jól felkészült
munkatársak
végezzék a
nevelés, oktatás
irányítását.

Módszer
A feladatok és a
rendelkezésre álló
erőforrások
összehasonlítása alapján
egy sorrend felállítása.
Ütemterv készítése.

Határidő

Felelős

7 évente, ezen belül
évente, a képzéstől
függően 2-3 évente

Intézményvezetők

5/B. sz. melléklet
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellenőrzése
Cél

Feladat
A kialakított rendszer
lássa el funkcióját és a
prevenciós feladatait.
Az óvoda nevelési, az
iskola pedagógiai
programjában
megfelelően
hangsúlyozza a
gyermek- és
ifjúságvédelmi
feladatokat.
Megfelelő legyen az
információ szolgáltatás.

Az intézmények
gyermek- és
ifjúságvédelmi
feladatainak
ellenőrzése.

Módszer

Határidő

Felelős

folyamatosan

gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelősök
intézményvezetők

évente

polgármester,
jegyző,
osztályvezető

dokumentum ellenőrzés,
adatnyilvántartás
ellenőrzése,
interjúk,
beszámoltatás

55/2006. (VI. 27.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány város szociális
szolgáltatástervezési koncepcióját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetéséért: 2006. július 5.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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szolgáltatástervezési koncepció tervezete
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Mellékletek
Bevezető
A települési önkormányzat számára kötelező feladatainak megvalósítására, illetve a helyi igények és lehetőségek
összhangjának megteremtése érdekében időnként szükséges áttekinteni a szociális szolgáltatások rendszerét az
egyes szakterületek helyzetét.
1.A koncepció elvi alapjai
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (3) bekezdése a 2.000 lakosnál nagyobb
települési önkormányzatok számára kötelező jelleggel előírja a koncepció elkészítését a szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében. A jogszabály előírja továbbá, hogy a szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az
önkormányzat kétévente vizsgálja felül és aktualizálja azt.
A koncepció célja
- A döntéshozók részére készüljön egy olyan dokumentum, amely átfogó képet nyújt a település ellátási
kötelezettségének helyzetéről, a szociális szükségletekről a szolgáltatások fejlesztéseinek irányáról és
feladatáról, az ellátási kötelezettség szintjén és az intézményi szinteken.
- Megszüntetni azokat a hiányokat, melyeket a szociális szolgáltató rendszer a településen jelenleg
kezelni nem képes.
- Elősegíteni a szociális törvény által bevezetésre került új típusú intézmények létesítését.
- Elősegíteni azt, hogy a településen olyan szolgáltató rendszer jöjjön létre, mely összehangoltan,
koordináltan működik, ami minőségi, és differenciált, valamint teljes mértékben lefedi a szociális
szükségletet.
A koncepció feladata
- Segítse információkkal a döntéshozókat, illetőleg a szolgáltatások biztosításában résztvevőket, adjon
kellő alapot a szociális szolgáltatások fejlesztésének operatív programjaihoz.
- Jelölje ki az irányokat egy résmentes szociális védőháló kialakításához a településen.
Koncepció tartalmazza:
-

a demográfiai adatokat és mutatókat
az 1993. évi III. törvény által előírt ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét
az önként vállalt szociális feladatokat
a pénzbeli és természetbeni juttatások alakulását
az alap és szakosított ellátás iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, szociális
jellemzőit

a gyermekjóléti szolgálat működési adatait
a szolgáltatások fejlesztési lehetőségeit
az intézmények korszerűsítési és fejlesztési irányait
A koncepció készítésénél felhasznált statisztikai adatok forrása a Komárom-Esztergom Megyei Statisztikai
Évkönyv 2003. évi Információs Évkönyve, valamint a helyi éves statisztikai beszámolók.
-

1.1. A jövőkép megfogalmazása:
A szükséglethez igazodó szociális szolgáltató hálózat kiépítése, - később térségi szintre kiterjesztve – amely
Oroszlányban és a kistérségben élők szociális, egészségügyi és mentális igényeinek ellátását biztosítja.
Olyan szolgáltatás biztosítása, ahol középpontban az ember, az egyének és a családok állnak valamint választási
lehetőségek nyújtása a legmegfelelőbb szolgáltatási formák közül.
1.2. Alapelvek megfogalmazása és alkalmazása
Az alapelvek követése a szolgáltatások szervezése, biztosítása során mind a döntéshozók, mind a szolgáltatások
működtetői, mind pedig a szolgáltatást igénybe vevők oldaláról fontos szempont.
Alapelveink:
-

Szociális Biztonsághoz való jog
Testi-lelki egészséghez való jog
Emberi méltósághoz való jog
Szolidaritás elve
Adatvédelemhez, titoktartáshoz való jog
Esélyegyenlőség elve
Nemek közötti egyenlőség elve
Diszkrimináció tilalma
Panasztétel és jogorvoslat maradéktalan biztosítása
Önrendelkezés joga
Szükségletorientált szolgáltatások biztosítása
A szolgáltatás középpontja maga a rászoruló ember
Önkéntesség elve
Kistérségre kiterjedő szolgáltatás szervezése esetén

-

Egyenlő hozzáférés joga
Erőforrások egyesítése
A problémák közös kezelése
Szektorsemlegesség

A megfogalmazott alapelvek a szociális szolgáltatásban résztvevő minden szervezetre vonatkoznak.
Térségi együttműködés esetén – Oroszlány, mint térségi központ felvállalja a koordinációs feladatokat, melynek
során a fenti alapelvek érvényesítését elvárja minden csatlakozó önkormányzattól, partnertől.
1.3. Értékek meghatározása
-

Szociális és relatív biztonság nyújtása
Egyénre szóló ellátások
Társadalmi integráció erősítése
Innovativitás – folyamatos fejlesztés, bővítés igénye
Minőségi szolgáltatás
Rászoruló ember tisztelete és szabadsága
Szolgáltatást végzők körében a együttműködés megteremtése
Partnerség
Egymás iránti felelősség

1.4. Célterületek

–Pénzbeli és természetbeni juttatások – a jogi szabályozáson túl – rászorultsági elven alapuló szabályozása.
–Szociális szolgáltatások szabályozása a megfogalmazott alapelvek és értékek mentén.
–Ellátásokat, szolgáltatásokat nyújtó intézmények működtetésének, rendszerének kidolgozása.
–Humán és pénzügyi erőforrások koordinálása.
–Minőségbiztosítási rendszer kidolgozása a szolgáltatás területén.
–Intézményi struktúrák felülvizsgálata, fejlesztése.
–Integráció áttekintése.
–Hiányzó szolgáltatások kialakítása
–Harmadik szektor bevonása a szociális szolgáltatásba
–Információs rendszer kidolgozása

(Lakosság tájékoztatása, szakmaközi egyeztetések, tájékoztatási rendszerek)
1.5.Célcsoport
–Gyermekek és családok esetében családvédelmi feladatok erősítése elsősorban a krízishelyzetben levő

családoknál.
–Időskorúak, egyedülállók, nyugdíjasok esetében különböző személyre szabott szolgáltatások biztosítása,
pénzbeli, illetve természetbeni ellátások, alapellátási szolgáltatások, illetve szakellátások szintjén.
–Speciális csoportok esetében a hiányzó ellátási formák megvalósítása: fogyatékosok, pszichiátriai és
szenvedélybetegek nappali ellátása, támogató szolgálat és közösségi pszichiátriai szolgáltatás biztosítása.
–Mozgáskorlátozottak érdekében az akadálymentesség biztosítása a szociális és egészségügyi intézményekben,
valamint egyéb közszolgáltatást nyújtó épületekben.
2. Helyzetelemzés
2.1. A település helyzetét bemutató adatok
Komárom-Esztergom megye az ország legkisebb megyéje, földrajzi fekvését tekintve kedvező a helyzete, amit
elsősorban meghatároz, hogy területén áthalad az M1-es autópálya, de hasonlóan kedvező Budapest közelsége is.
A megye lakóinak száma az ország népességének 3,1 %-át teszi ki. A megye 76 települése között 10 város van.
Oroszlány lakóinak száma 2004. december 31-én 20.323 fő, mely lakosságszám az elmúlt évek során kisebb
változásokkal közel azonos.
A város tömegközlekedését jellemzően a Vértes Volán biztosítja, a helyi közlekedést teljes egészében, emellett a
megye, Budapest és az ország hálózatába való bekapcsolódást távolsági járataival segíti. Lényegesen sűrűbb
járatokat biztosít a vasúti közlekedésnél.
A környező települések munkáltatói saját autóbuszaikkal szállítják dolgozóikat.
A személyszállításra alkalmas gépjármű 2004-ben 5.306, míg a teherszállító gépjárművek száma 512 volt.
A közműves ivóvíz ellátásba bekapcsolt lakások száma 7.821, mely 100 %-ot jelent. A szennyvíz hálózatba
bekötött lakások száma 7.680, mely 98,2 %-ot tesz ki.
A lakásállomány 2004. év végén 7.821, a 100 lakásra jutó lakosok száma 260.
2.2. Demográfiai helyzetkép és jelentkező igények
A település lakosainak száma 20.323, melyből 10.359 nő, 9.964 férfi. A halandóság száma 2004. évben 250
volt, az 1000 lakosra jutó halálozások száma így 13,8, mely kedvezőtlenebb a megyei átlagnál. A születésszám
alakulásában 2000-től 2002-ig a megyei átlagnál kedvezőbb volt a kép, 2003-tól azonban jelentős változás
történt. Míg 2000-ben 207, 2001-ben 190, 2002-ben 203, addig 2003-ban csak 151, 2004-ben 166 volt az élve
születések száma.
A város korábban kedvező korösszetétele folyamatosan változik. Jelentős eltolódás tapasztalható az idősebb
korosztályok felé, az országos tendenciákhoz hasonlóan, de annál lényegesen nagyobb mértékben öregszik a
lakosság. Míg az utolsó 10-12 évben országosan 16%-ról 20%-ra nőtt a 60 éven felüliek aránya, addig a
városban 11,6%-ról 19%-ra, tehát a felgyorsulási folyamat jól érzékelhető. Az öregedési index – az idős
népesség a gyermek népesség százalékában – mintegy 10%-kal emelkedett, ami megyei viszonylatban is igen
magas. Emellett jelentős számú az egyedülálló önálló háztartásban élő idős ember, elsősorban nő – a magasabb
élettartamból adódóan –, mely befolyásolja a szociális ellátások iránti igényt. (1. sz. melléklet)
A 2000. évi népszámláláskor a fogyatékos személyek (veleszületett) száma országosan 368 E fő volt, ez a
népesség 3,5 %-át tette ki. Becslések szerint azonban létszámuk a szerzett fogyatékosságot is figyelembe véve
400 – 500 E körül alakul. A fogyatékossággal élő népességre csak megyei adatok állnak rendelkezésre.
Komárom-Esztergom megyében a fogyatékos lakosság számát és összetételét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A fogyatékos lakosság társadalmi helyzetét meghatározó tényezők (az országos fogyatékosügyi program adatai
szerint):
- A fogyatékos személyek 11 %-a valamilyen speciális általános iskolában végezte tanulmányait.
- Iskolai végzettségük alacsonyabb, mint a népesség egészéé, ez is hozzájárul ahhoz, hogy
munkavállalási esélyeik rendkívül kedvezőtlenek. Míg az összlakosság gazdasági aktivitása 1990-ben
43,6 % volt, addig a fogyatékos személyeké mindösszesen 16,6 %-os. Ez az adat azóta tovább romlott.
Különösen jelentős ez az értelmileg akadályozottaknál.
- A fogyatékos személyek 16%-a egyedül vagy más fogyatékos személlyel él közös háztartásban. 23 %uk nem fogyatékos személlyel, 49 %-uk három, vagy nagyobb létszámú háztartásban él, míg 12 %-uk
intézetben kapott elhelyezést.
A fogyatékkal élőkkel kapcsolatos felmérések során 38 fő került látókörünkbe, közülük kerülhetnek ki a
fogyatékosok nappali intézményeinek igénybevevői.
2.3. Foglalkoztatás helyzete
A megye, de elsősorban Oroszlány város gazdasága átalakulóban van.
A rendszerváltást követő gazdasági-társadalmi változások az ipar szerkezetének átalakulása, a munkanélküliség
megjelenése és tartóssá válása a korábban dinamikusan fejlődő város számára, egyre komolyabb feszültség
forrásává vált. A munkanélküliségi ráta hosszú évekig tartósan 10 % felett volt, jelenleg 5,5%, a megyei ráta
5,4%, így Oroszlány – jelentős javulással - a megyei érték közelébe került. Az ipari parkban megjelenő cégek,
illetve ezek bővítése segíti a munkavállalók elhelyezkedését, emellett a működő vállalkozások száma 1.820, a
működő társas vállalkozások száma 635.
Az aktív korú regisztrált munkanélküliek száma: 613 fő, ebből 351 nő, 262 férfi, korcsoportos megoszlásukat a
2. sz. melléklet tartalmazza. Munkanélküli járadékban részesül 265 fő.
A településen GYES, GYET-ben részesülők száma 369, vakok járadékában 18 fő, fogyatékos támogatásban 202
fő részesül. A városban élő nyugdíjasok (ellátottak) száma 2004-ben 6.415 fő, megoszlásukat a 2. sz. melléklet
tartalmazza. A megyében a rokkantnyugdíjasok aránya az összes nyugdíjas arányához képest magas,
településünkön sajnos a megyei átlagnál is magasabb. A városban a rokkantnyugdíjasok száma 2.537 fő (a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2004-re vonatkozó adatai szerint) Az adatok egészségügyi és foglalkoztatási
kérdésekre vezethetőek vissza. A településen sokáig kimagaslóan legmagasabb foglalkoztató a szénbányák
vállalat volt, a foglalkoztatottak kedvezőtlen egészségi állapota és a korkedvezményre jogosító munkakörök
nagy része ebben az ágazatban van. Ennek következménye, hogy több fiatal nyugdíjas van a megyében és a
településünkön is. Ők koruknál fogva még dolgozhatnának, de a nagyarányú leépítések során más lehetőségük
nem lévén a biztos megélhetést jelentő ellátási formákba menekültek.
3. Oroszlányi kistérség jellemzői
Oroszlány kistérsége a megyében a legkisebb, hat település tartozik ide (Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd,
Oroszlány, Szákszend). Területe mindössze 199 km2 Komárom-Esztergom Megye területének 8%-át teszi ki. A
lakosság száma: 31.818, mely a megye lakosságának 8,9%-a. A népsűrűség a megyei átlagnak megfelelő 141
fő/km2. A települések átlagos népessége 4.545, mely a megyei átlaghoz közelít.
A kistérségi települések lakosság száma:
Kistérségi települések
Bokod
Dad
Kecskéd
Környe
Oroszlány
Szákszend

Lakosság szám
/fő/
2.274
1.121
1.900
4.611
20.323
1.589

18 éven aluli gyermekek száma /fő/
512
261
383
925
4.655
344

Oroszlány térség fontosabb adatai
Terület (km2)
Lakosságszám (fő)
Népsűrűség (fő/km2)
Település átlagos népessége (fő)
Születési ezrelék
Halálozási ezrelék
60 évesnél idősebb népesség aránya

199
31.818
141
4.677
7,6
13,7
19,3

Működő egyéni vállalkozások száma (db)
Működő társasvállalkozások száma (db)
Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem 2003-ban
(Ft/fő/év)

1.201
589
551.778

Alapellátó szolgáltatások a kistérség területén
Település
Bokod
Dad
Kecskéd
Kömlőd
Oroszlány
Szákszend

Lakosság
szám
2.274
1.121
1.900
1.042
20.323

Étkeztetés
X
X
X
X
X
X

Házi
segítségnyújtás
X
X
X
X
X
X

Idősek
klubja
X

X

Működtetési
forma
Társulás
Társulás
Szolgáltatás
Szolgáltatás
Integrált int.
Szolgáltatás

Családsegítétő sz.
X
X
X
X
X

Gyermekjóléti sz.
X
X
X
X
X
X

Működtetési
forma
Társulás
Társulás
Társulás
Társulás
Társulás
Társulás

4. A város intézményrendszere:
Bölcsőde: 1, óvoda: 5, általános iskola 4, középiskola: 2, kollégium: 1.
Egészségügyi intézmények:
Tíz háziorvosi és öt gyermekorvosi szolgálat működik a városban. Munkájukat hat körzeti és három iskolai
védőnő segíti. A működő gyógyszertárak száma négy.
A Szakorvosi Rendelőintézet mellett belépett új ellátási formaként az Ápolási Intézet.
Az egészségügyi ellátást házi szakápolás segíti.
Művelődési és sportlétesítmények:
Múzeumok (Szlovák Tájház, Bányászati Múzeum), Művelődési Központ és Könyvtár (benne: mozi, könyvtár,
színházterem) Bányász Klub Alapítvány, Rákóczi Ferenc Klub valamint játszóterek, sportlétesítmények.
A közbiztonság védelme érdekében a Városi Rendőrkapitányság mellett polgárőrség működik.
5. Szociális ellátórendszer
A jelentkező hátrányok leginkább a munkaerőpiacról kikerülő, elsősorban hajléktalan vagy speciális
szükségletekkel élő (idősek, fogyatékosok stb.) embercsoportokat érintik.
A munkahelyek és rendszeres jövedelmek elvesztése kapcsán megnőtt azoknak az egyéneknek és családoknak a
száma, akiknek mindennapos megélhetési gondokkal kell szembenézniük, szociális helyzetük ellehetetlenült. A
megtakarítások elfogytak, megkezdődött az adósságok felhalmozása. A növekvő hátralékok hatással vannak a
családok, egyének mentális állapotára, s ez önfenntartó képességüket tovább rontja. A megkezdődő
kilakoltatások súlyosbítják a kialakult helyzetet.
A szociális ellátórendszernek ezen személyeknek és családoknak kell elsősorban segítséget nyújtania.
A leírt tendenciák szociális szempontból nem hagyhatók figyelmen kívül, és ehhez szükséges az alap- és
szakosított ellátás rendszerét igazítani úgy, hogy valamennyi ellátást igénylő megtalálja a számára megfelelő
formát.
5.1. Feladat ellátási kötelezettség
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94.§ (2) bekezdése felsorolja a
települési önkormányzatok számára kötelezően biztosítandó helyi gyermekvédelmi ellátási formákat.
A 20.000 főnél nagyobb település számára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
a 86. §-a határozza meg a kötelezően ellátandó szociális alapszolgáltatási, illetve szakellátási feladatok körét.
Jelenleg ellátott szolgáltatási feladatok
Gyermekjóléti alapellátások
Gyermekjóléti szolgáltatás

Kötelezően előírt, de hiányzó feladatok

Gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde
Átmeneti

gondozás:
otthona

családok

családi napközi,
házi gyermekfelügyelet
átmeneti

helyettes szülői hálózat,
gyermekek átmeneti otthona

Szociális szolgáltatások
Alapszolgáltatás: információs szolgáltatás
étkeztetés
népkonyha
házi segítségnyújtás
családsegítés
nappali ellátás: idősek klubja
nappali melegedő
Szakosított ellátás
Átmeneti elhelyezés: éjjeli menedékhely
idősek átmeneti otthona

támogató szolgáltatás,
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás,
közösségi ellátások

fogyatékosok nappali ellátása,
szenvedélybetegek nappali
ellátása,
pszichiátriai betegek nappali
ellátása

Adósságkezelési szolgáltatás

Megjegyzés: Mivel a város gyermekintézményekkel megfelelően ellátott, a családi napközire külön igény nem
jelentkezett. A házi gyermekfelügyeletet a házi segítségnyújtás is felvállalhatja, de ilyen irányú igény az
Önkormányzati Szociális Szolgálathoz nem érkezett.
Az egyes ellátási formákat a települési önkormányzat saját intézményeivel biztosítja, ellátási kötelezettségén
felül az Önkormányzati Szociális Szolgálat ellátja a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást társulási
szerződés alapján Oroszlány mellett további 6 településen (Bokod, Császár, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Környe),
valamint a megyei gyermekjóléti módszertani feladatokat 76 településen.
6. Szociális ellátások jellemzői
6.1. Oroszlány városban biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások köre
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény meghatározza a települések számára a kötelezően
biztosítandó pénzbeli és természetbeni ellátási formákat.
A 3. számú melléklet mutatja be városunkban ezen pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybevevőkről
készült 2000-2004 közötti időszak statisztikai adatait.
Oroszlány Város Önkormányzatának módosított 6/2004. (III.10.) Ör. rendelete a pénzbeli ellátások és
támogatások körét a helyi sajátosságoknak megfelelően bővítette, mely a városban élő hátrányos szociális
helyzetű tanulók és felnőttek esélyegyenlőségének megteremtését segíti elő.
2000. évtől minden évben csatlakozunk – az Oktatási Minisztériummal együttműködve - a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához.
2003-ban bevezetésre került a tehetséges, szociálisan rászoruló tanulók továbbtanulási támogatása, 2004-ben
pedig megteremtettük a feltételét az adósságkezelési szolgáltatásnak, a kezelt adósságfajták körét 2005-ben
bővítettük.
6.2. Alap és szakosított ellátás keretében nyújtott szociális szolgáltatások
A szociális alapellátás kialakításának és működésének főbb irányelvei:
- kövesse a jogi szabályozást,
- igazodjon a lakosság szükségleteihez,
- vállaljon jelentős szerepet a rászorulók szociális helyzetének javításában, egészségük megőrzésében,
- hozzáférhető legyen az adott területen minden rászoruló számára,
- közvetlen létszükségleti feladatokat lásson el,
- a szociális gondoskodás intézmény-rendszerének részét képezze azzal, hogy a helyi, a lakossághoz
földrajzilag legközelebb eső intézményben nyújtson ellátást.
Alapellátási szolgáltatások
A szolgáltatás megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére a saját
otthonukban és a lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotuk
vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az alapellátás fejlettsége, az igényekhez igazodó
differenciáltsága közvetve meghatározza a szakellátás iránti igényt és ellátandó feladatát. Városunkban az alábbi
alapszolgáltatások működnek:
Étkezés

Az ellátási forma keretében napi egyszeri melegételt kell biztosítani annak a személynek, aki egészségi és/vagy
szociális problémái miatt erre önmaga nem képes. Az igénylők 71%-a 60 éven felüli. 2002-től diétás étrend
került bevezetésre, kezdetben cukorbetegek, majd fokozatosan egyéb betegségben szenvedők számára is
lehetőség nyílt diétás étkezésre (só-, zsír-, fehérjeszegény, pépes étrend).
A jó egészségi állapotú emberek önmaguk viszik el az ebédet, vagy szükség szerint házhoz szállítás történik.
Az étkezők száma 2000 – 2003 között dinamikusan fejlődött, az igény a házhozszállítás irányába tolódott el. A
helyzet jelentősen megváltozott, egyre több vendéglátóipari egység kezdte meg az ebéd házhozszállításának
biztosítását. (5. sz. melléklet)
A népkonyhai szolgáltatás keretében egy tál melegételt kapnak az arra rászorulók. Az ellátás iránti igény egyre
nő. 2005-ben a normatív finanszírozás kedvező változása következtében mód nyílik a szolgáltatás 10 adaggal
történő bővítésére.
Házi segítségnyújtás
Alapvető feladata, hogy saját lakókörnyezetében biztosítsa az egészségügyi-, mentális- és szociális ellátást annak
a személynek, aki ezt önmaga számára biztosítani nem tudja. Az igénylők száma az elmúlt időszakban
kiegyenlített volt, a 2004. évi csökkenés oka, hogy az ápolásra szorulók közül többen az Ápolási Intézetet vették
igénybe. (5. sz. melléklet)
A továbblépés lehetőségét a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelentheti, melyet a szociális törvény kötelező
jelleggel előír a település számára. A szolgáltatás 24 órás készenlétet biztosíthatna az egyedülálló, beteg ember
számára. Keresni kell a bevezetés lehetőségét pályázatok felkutatásával, illetve más lehetőségek vizsgálatával,
mert településünkön a házi segítségnyújtás csak nappal és hétközben biztosított. Ennek a 24 órás kiterjesztése
fontos lenne az idős, beteg emberek számára. Így intézményi férőhelyeket is ki lehetne váltani.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kistérségi feladatellátása 2003-ig megállapodás alapján történt.
Törvényi változás miatt 2003. április 18-án a városi önkormányzat és az ellátást igénylő települések
önkormányzatai létrehozták az intézményfenntartó társulást a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közös
működtetésére. A feladat az Önkormányzati Szociális Szolgálat közreműködésével valósul meg, jelenleg hét
településen, melyek az alábbiak: Oroszlány, Bokod, Dad, Császár, Kecskéd, Kömlőd, Környe.
A társulás célként fogalmazta meg a prevenciót, a veszélyeztetettséget észlelő rendszer kiépítését és
működtetését, a krízishelyzetben lévő családok és gyermekeik segítését, a családból kiemelt gyermekek
visszahelyezésének elősegítését, továbbá életvezetési, jogi, szociális tanácsadást, mentálhigiénés ellátást. Ezen
célok egyben a feladatokat is jelölik, amelyek megvalósítása komplex tevékenységet jelent a szolgálatnak és a
családgondozóknak. A családgondozás során az esetek zömében anyagi, családi, kapcsolati, foglalkoztatási,
illetve gyermeknevelési problémákkal találkozunk. A jogi és pszichés problémák megoldásának segítésére
ingyenes tanácsadás áll az ügyfelek rendelkezésére, melynek adatait a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságkezelési tanácsadás
A 2004. áprilisában induló szolgáltatás a családsegítés keretében működik. A speciális szakmai ismeretek
megszerzése megtörtént, munkatársunk „adósságkezelési tanácsadó” képesítést szerzett.
A megjelent ügyfelek száma 2005. január 31-ig 136 fő volt. A programban csak a feltételeknek megfelelő
személyek, családok vehetnek részt, a résztvevők száma 44, ebből 4 fő nem teljesítette az előírt együttműködést,
5 fő egy összegben megfizette tartozását (ők jelenleg utógondozásban részesülnek), 13 fő megkezdte a tartozás
visszafizetését, 5 fő ügyintézése jelenleg hivatali szakaszban van (határozathozatal). 17 fő az előkészítő
szakasznál tart.
A lakosság körében szerzett tapasztalatok kedvezőek.
Szociális információs szolgáltatás
A szociális törvényben előírtak alapján működő szolgáltatás keretében tájékoztatást kap az ügyfél az
egészségügyi és a szociális ellátások elérhetőségéről, feltételeiről, az igénybevétellel kapcsolatos eljárás
kérdéseiről, az ehhez szükséges iratokról, illetve nyomtatványokról. Emellett segítséget kapnak ifjúsági
ügyekben, a településen hiányzó ellátások felkutatásában, illetve ügyintézésben. A szolgáltatás a Szociális
Szolgálat központi épületében nyújtott félfogadási idővel működik: hétfőtől-csütörtökig 8-18 óráig, pénteken 8tól 15 óráig, mely a lakosság körében ismert.
Az alapellátási területen hiányzó szolgáltatási formák:
-

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban élő egészségi állapotuk, és szociális
helyeztük miatt rászorulók a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy

-

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízis helyzetek elhárítása céljából nyújtott szolgáltatás.
A közösségi ellátások: célja a pszichiátriai vagy szenvedélybetegek lakókörnyezetében történő
gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.
A támogató szolgáltatás: célja a fogyatékos személyeknek lakókörnyezetükben történő ellátása,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának
megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
A nappali ellátást nyújtó formák közül a városban hiányzik a fogyatékosok illetve a pszichiátriai- és
szenvedélybetegek nappali ellátó intézménye.

Idősek nappali klubjai
Oroszlány városban két klub működik, ezek az otthon hátterű nyitott intézmények, napközbeni ellátást nyújtanak
az igénylők számára. A két telephelyen a napi egyszeri étkezés mellett gondozás folyik, melynek keretében
fontos a foglalkoztatás. Szükség lenne a klubtagok jövedelemkiegészítő elfoglaltságára, azonban ilyen jellegű
lehetőség nincs. Ez a forma sajnos az országban működő klubokban alig fordul elő. Így a foglalkozások
manuális tevékenységből állnak, mely során díszítő elemek, ajándékok, egyéb tárgyak készülnek. Emellett
ismeretterjesztő előadások, beszélgetések, valamint közösségi és egyéni ünnepnapok megszervezése is történik,
az ünnep jellegéhez illő csendesebb, meghittebb, illetve hangulatos zenés programok vannak, melyek színesítik
az idősek mindennapjait.
Az engedélyezett férőhelyek száma: 50. (5. sz. melléklet) A felvettek közül a 60 éven felüliek aránya 77%. A
két tagintézmény teljes kihasználtsággal működik, bár a klub jellegéből adódóan a jelenlét az ebéd körüli időre,
illetve a szervezett programok idejére koncentrálódik.
Az igények jelentős növekedést mutat, ezért 2005-ben 10 férőhellyel bővítés történt. A Borbála telepen működő
idősek klubjának működési engedélye 2004-től ideiglenes jellegű, mivel az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben
megfogalmazott tárgyi feltételeknek nem felel meg (pihenő helyiség, női- férfi zuhanyzó, akadálymentesség). A
feltételek megteremtését 2007. ill. 2008. december 31-ig írta elő a Közigazgatási Hivatal.
Családok Átmeneti Otthona
A Családok Átmeneti Otthonának férőhelyszáma 2004-ben 32 volt, a kihasználtság évek óta meghaladta a
110%-ot, ezért az adottságok figyelembe vételével 2005-ben a férőhelyek számát bővítettük. Ennek ellenére a
bekerülés várólistáról történik, így a krízishelyzetbe került család azonnali felvétele nehézségekbe ütközik. A
gondozás eredményességét nehezíti, hogy a szülők rendszeres jövedelmét szinte kizárólag a családtámogatások
összege adja. Ennek oka, hogy nem érzik a rendszeres munkavégzés szükségességét, illetve aluliskolázottságuk
miatt sok esetben csak az alkalmi munkából tudnak jövedelmet szerezni. Többek között ez is oka, hogy a
lakhatási problémák kezelése egyre nagyobb probléma városunkban. 2004-ben 5 család kapott szociális
bérlakást, a kikerülést követően a többség jobb esetben albérletben él, illetve a család ismételten kéri
elhelyezését az intézményben. 2004-ben 23 család élt a családok átmeneti otthonában, a lakók száma 94 fő volt.
Ebből felnőtt 41 fő, gyermek 53 fő (életkori megoszlásuk: 0-3 éves 22 fő, 3-6 éves 11 fő, 6-14 éves 17 fő, 14
feletti 3 fő). Akut krízishelyzetből beköltözött családok száma 6, a bántalmazott családok száma 7.
Szakellátások
Ha életkora, egészségi állapota, szociális helyzete miatt a rászoruló személyről alapellátás keretében
(otthonukban, illetve otthon hátterű intézményben) már nem lehet gondoskodni, állapotának, helyzetének
megfelelő ellátási formában kell gondozni. Ez városunkban az alábbi ellátási típusokban valósul meg:
Hajléktalan-ellátás
A 2004-ben átadásra került új épületben jó körülmények között lehet biztosítani az ellátást. Megszűnt a téli
időszakban néha már elviselhetetlen zsúfoltság. Az ellátás iránti igény ciklikus, nyári időszakban kb. fele az
ellátást igénybevevők száma, mint a leghidegebb téli napokban. Az igénylők zöme férfi, de az év folyamán 14
nő is felkereste a menedékhelyet. Az ellátást igénybevevők többsége 40-59 év közötti. Az utcai szociális munkás
60-80 fő hajléktalan, illetve lakhatás céljára nem, vagy csak alig alkalmas helyen élő személlyel tartja a
kapcsolatot. Ezeknek a személyeknek, családoknak egy része rendelkezik valamilyen lakhatási lehetőséggel, de
körülményeiket tekintve segítségre szorulnak.
A téli krízis ideje alatt heti három alkalommal előre meghatározott helyen meleg tea és élelmiszerosztás történik.
A nappali melegedő 30 férőhelyről 40-re bővült (5. sz. tábla). Itt az igény a férőhelyszámot a téli időszakban
jelentősen meghaladja, több mint 60 fő veszi igénybe a melegedőt, illetve az általa nyújtott szolgáltatások
valamelyikét (személyes tisztálkodás, mosás, ruhacsere adományokból, postai küldemény fogadása,
értékmegőrzés, iratokhoz és ellátásokhoz való hozzájutás segítése stb).

Éjjeli menedékhely
A hajléktalan ellátásra évek óta a zsúfoltság volt a jellemző. A téli időszakban az igények a lehetőségeket messze
meghaladták. A 2004. évben történt új intézmény átadása megoldást jelent a téli krízis kezelésére, ezen
túlmenően jelentősen javultak a hajléktalan személyek ellátási körülményei. Az új intézményben a férőhelyek
száma a korábbi 25-ről 50-re nőtt. (6. sz. tábla). Teljes kihasználtsággal csak a leghidegebb téli napokon
működik.
Az új intézmény teljes körűen tudja ellátni a hajléktalan embereket.
Idősek Átmeneti Otthona
Az ellátási formának fő célja a családok segítése olyan élethelyzetekben, amikor a hozzátartozókról átmenetileg
nem tudnak gondoskodni. A sürgős elhelyezést igénylő esetekben, egy éves időtartamú, teljes körű ellátást
biztosít az intézmény. Méltányosság alapján az intézmény vezetője további egy évvel meghosszabbíthatja a
gondozási időt. Sajnos az esetek többségében állapotromlás, vagy egyéb problémák miatt már nincs mód a
családba, illetve saját otthonába történő visszahelyezésre, ezért tartós bentlakásos formát igényelnek, mely csak
megyei illetve más település intézményében történő elhelyezéssel lehetséges. Településünkön a 30 férőhelyes
idősek átmeneti otthona 2001-ben költözött új telephelyre, működési engedélye határozatlan időre szól. A
várakozók száma 2001-ben és 2002-ben meghaladta a 30 főt, az Ápolási Intézet működésének belépése óta ez a
szám 10 alatt van.
A Szociális Szolgálat személyi feltételei:
A gondozásba vétel társadalmi, gazdasági indokainak megváltozott tartalmi vonásai új, illetve újfajta
képzettséggel rendelkező munkaerőt igényelnek. Az elmúlt időszakban jelentősen javultak az intézményben
személyi feltételek. A felsőfokú végzettségű munkatársak száma négy év alatt 19%-ról 31%-ra nőtt. Jelentősen,
1/3-ára csökkent a fluktuáció, melyben szerepe volt a 2002-ben történt bérfejlesztésnek és a szakmai munkában
elért sikerek is hozzájárultak ehhez. Az intézmény alkalmazottainak szakképzettsége megfelel, sőt némely ellátás
esetében meg is haladja az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben előírt szakképzettségi arányt. (8. sz. melléklet) A
szakmai létszám közelít az előírtakhoz, hiszen a működési engedélyeztetési eljárások, illetve a szakmai
ellenőrzések jórészt kikényszerítik azt. A kisegítői létszámban jelentős az elmaradás, így fordulhat elő, hogy a
technikai munkát (tálalás, mosogatás, takarítás) egyrészt a szakmai személyzet végzi.
6.3. A szociális ellátórendszer struktúrájának áttekintése
A jelenlegi struktúra áttekintése
a.

A meglévő tagintézmények végleges működési engedéllyel rendelkeznek, ez alól kivételt csak a
Borbála telepi idősek klubja jelent.
b. A már jelen állapotában is nagy ellátórendszer 13 szakfeladatot ölel fel és a hiányzó ellátási formák
megvalósulása esetén további feladatbővülés várható. Gazdaságossági szempontból, illetve az
egyenlőtlen finanszírozás okozta nehézségek miatt célszerű egy tömbben tartani, de átláthatósága,
irányíthatósága érdekében szervezeti egységekre történő bontása megtörtént, mely a következő:
Önkormányzati Szociális Szolgálat:
- gondozási egység,
- családsegítő és gyermekjóléti egységek,
- hajléktalanellátás,
- gazdasági szervezet,
részben önálló Bölcsődei Szolgálat.
Az intézmény egészén belül a gondozás teljes vertikumát a gondozási egység biztosítja, melynek
gondozási központtá történő fejlesztése szakmai és szervezeti szempontból egyaránt szükséges.
c. Az igények növekedése jelentős. Az étkezést igénylők száma öt év alatt közel másfélszeresére nőtt,
ezen belül nagyobb arányban emelkedett a házhoz szállítást igénylők köre. Bár 2004-ben érezhető volt a
megtorpanás, azonban a nevesített normatíva megjelenése új helyzetet teremt az ellátás számára. A
rászoruló embereknek célirányosabb segítséget nyújt, ezért az étkezők számának emelkedése újra
érezhető.
Az idősek klubjában a tagok létszámának további növekedését csak a férőhelyek száma korlátozza.
Az idősek átmeneti otthonában minden igényt kielégítő, kultúrált körülmények között 30 lakó él, a
regisztrált várakozók száma 10 körül mozog.
A családok átmeneti otthona 10 családnak biztosít lehetőséget lakhatási problémáinak átmeneti
megoldására, időnként 4-6 krízishelyzetben lévő család várakozik.
d. Az igények és a lehetőségek nem mindig esnek egybe.

e.
f.

g.

A hajléktalan ellátást igénylők 20%-a jövedelemmel rendelkezik, és képes lenne megfizetni a
helyzetének, illetve állapotának megfelelő ellátás költségeit, 10% kora, illetve egészségi állapota
alapján tartós bentlakást igényelne. Az Idősek Átmeneti Otthonában élők egy része tulajdonképpen
tartós bentlakásként veszi igénybe az ellátást. Van olyan gondozott, aki 1998. óta „átmeneti
elhelyezett”. Emellett közel 10% ápolásra szoruló gondozott él az otthonban, számukra ápolást nyújtó,
speciális intézetre lenne szükség, azonban ők jövedelmi és szociális helyzetük miatt magasabb térítési
díjat nem képesek fizetni.
Mindezek alapján profiltisztítás szükséges, melyet a hiányzó ellátási formák belépése jelentősen
segíthetne.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hét település megállapodása alapján közös fenntartásban
működik, mely hozzájárul a város kistérségi szerepének erősítéséhez. A közös finanszírozás az
intézmény gazdálkodására is pozitív hatással van.
A Mátyás k. u. 7. sz. alatt felújított konyha lehetőséget adott az étkezés minőségének javítására,
elsősorban a diétás étkezési lehetőség bővítésével. Emellett a konyha kapacitásának teljes
kihasználásával mód nyílik a bevétel növelésére, illetve a több forrásból származó bevétel segíti az
intézmény gazdálkodását.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás társulásos feladat ellátásban több, mint 33.000 embernek
nyújt lehetőséget az igénybevételére.

7. SWOT elemzés
Erősségek:

Gyengeségek:

–kötelező szoc.feladatokon túl önként

–humán erőforrás, nem megfelelő száma

vállalt feladat biztosítása

–hiányzó ellátási forma

−

–megfelelő minőségű humán erőforrás
–szakemberek képzése, továbbképzése

civil szervezetek részvételének hiánya a
szociális ellátásban

–nyitás a kistérség felé

–információs rendszer hiánya

–pályázati források kihasználása

–hiányzó alapszolgáltatási feladatok

–családok komplex kezelése

–idősgondozási egység hiánya

–intézményhálózat kiépítése

-

ideiglenes

–szociális ellátás és gyermekvédelem összhangja
–folyamatos fejlesztés

működési

(borbálai klub)
–pénzügyi erőforrás hiánya

Lehetőségek
–szociális kerekasztal működése

Veszélyek
-

–hiányzó ellátási formák megszervezése

kialakítása

engedély

alulfinanszírozás

miatt

az

ellátás

színvonalának visszaesése
–működési engedély megvonása

–tárgyi feltételek javítása pályázati lehetőségek -

tárgyi,

útján.

minőségi munka veszélyét hordozza

–humán erőforrás fejlesztés
–harmadik szektor bevonása
–információs rendszer kiépítése

-

személyi

alulfinanszírozás

feltételek
miatt

színvonalának visszaesése

hiánya
az

a

ellátás

8. Az ellátási rendszer fejlesztésének általános irányelvei
-

A szociális törvényben előírt kötelezően ellátandó feladatok biztosítása a településen.
Az egyes ellátotti csoportok számára rendszer jellegű struktúra kiépítése (alap-, nappali ellátás, átmeneti
elhelyezést és tartós bentlakást nyújtó intézmények ellátási típusok szerint)
Az intézmények akadálymentesítése.
A dolgozói, szakdolgozói létszám biztosítása.
A szakképzettségi mutatók folyamatos növekedésének biztosítása.
A harmadik szektor ellátórendszerbe való bekapcsolásának elősegítése.
A mennyiségi fejlesztések mellett az ellátás minőségének javítása.
A demográfiai előjelzések alapján a továbbfejlesztés lehetőségének meghatározásai.

Mindezek alapján a következő fő feladatokat kell megfogalmazni
a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.

h.
i.

Ki kell alakítani a hiányzó alap és nappali ellátási formákat, hiszen ezen a területen mulasztásos
törvénysértésben van az önkormányzat.
A törvényi kötelezettség teljesítésénél figyelembe kell venni azokat az ellátási formákat, amelyek
megszervezésénél a törvény távolabbi határidőket állapított meg.
Az alapellátás keretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezése fontos feladat. A szolgáltatás
nagymértékben növeli az idős, illetve azon fogyatékos emberek saját lakáson belüli biztonságérzetét, akik a
készüléket megfelelően kezelni képesek. Ez a szolgáltatási forma intézményi férőhelyeket válthat ki, illetve
nagymértékben könnyítheti az alapellátásban dolgozók munkáját.
A támogató szolgáltatás megszervezése biztosítja a lakosság esélyegyenlőségének növelését, a saját
környezetben történő ellátás minél hosszabb ideig való fenntartását, a meglévő szociális szolgáltatásokhoz
való hozzáférés biztosítását, a fogyatékos, a pszichiátriai és szenvedélybetegek számára.
Az idősek tartós bentlakásos intézménye iránt jelentkező nagy számú igényt a megyei önkormányzat kezelni
nem tudja. A 2004. január 1-től történő 40 férőhelyes bővítésen túl új intézmény belépése nem várható.
Minden ellátásra igaz – legyen az az önkormányzat kötelező vagy nem kötelező feladata -, hogy helyben,
vagy a lakóhelyhez legközelebb kell nyújtani annak érdekében, hogy az idős vagy elesett ember ne
szakadjon ki lakókörnyezetéből. Hiszen emberileg nagyon is érthető, hogy az egész életükben városunkban
élő idős emberek már nem akarnak más településre menni. Ebben a korban már különös jelentősége van a
megszokott környezet megtartásának, a változás okozta traumát ugyanis sok esetben nem képes feldolgozni
az idős ember. Keresni kell tehát a megoldásokat akár a civil szféra vagy vállalkozói kör bevonásával is.
Vizsgálni kellene annak lehetőségét, hogy a város időskorú lakói részére rendelkezésre álljon legalább az
átmeneti otthonhoz hasonló nagyságrendű tartós bentlakásos intézmény.
A fogyatékosok nappali intézményének kialakítására pályázatot nyújtott be önkormányzatunk 2004-ben a
Foglalkoztatáspolitikai- és Munkaügyi Minisztériumhoz. Sikeres pályázat esetén megvalósul a fogyatékosok
nappali ellátása. Az intézmény működtetésével, a feladat ellátásával önkormányzatunk – együttműködési
megállapodás keretében – a Hendméd Kft-ét kívánja megbízni.
A pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali intézménye iránti igényfelmérés városunkban eddig még nem
történt meg. A felmérést 2005. évben el kell készíteni hiszen ez lehet az alapja az új tagintézmény
létrehozásának. Jelenleg a meglévő intézményhálózat (elsősorban a nappali klubok) lehetőségeit
kihasználva történik a megoldási lehetőség keresése.
A Gyermekek Átmeneti Otthona iránt jelentkező igényeket átmenetileg a Móra Ferenc Kollégiumban tudjuk
kielégíteni, előre láthatólag 2007. augusztus 31-éig. Az intézmény kialakításának lehetőségét évek óta
keressük, létesítését 2007. december 31-éig szükséges megoldanunk.
A hiányzó ellátási formák mellett a személyi és tárgyi feltételek megteremtésére kell törekedni, a
határozatlan idejű működési engedélyek megtartására illetve megszerzésére. (II. sz. Idősek Klubja).

8.1. Oroszlány város szociális ellátó rendszerének koncepciója, a megvalósítandó ellátási formák
kialakításának tervezett időpontjai:
Ellátási formák
megnevezése
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás
Fogyatékosok nappali
intézménye
Pszichiátriai- és
szenvedélybetegek nappali
intézménye
Családi napközi, házi
gyermekfelügyelet
Helyettes szülői hálózat

Feladat jellege

Férőhelyek száma

Kialakítás határideje

Alapellátási szolgáltatás

----

2006. december 31.

Alapellátási szolgáltatás
Alapellátási szolgáltatás

---24

2007. december 31.
2007. december 31.

Szakosított ellátási forma

20

2008. december 31.

Gyermekjóléti alapellátás

----

2006. december 31.

Gyermekjóléti alapellátás

----

2006. december 31.

77
Gyermekek Átmeneti
Otthona
8.2.

Gyermekjóléti alapellátás

24

2007. december 31.

Költségelemzési tábla
Közvetlen kiadás- és költségcsökkenés

Közvetlen kiadás- és költségnövekedés

Jogosultsági feltételek felülvizsgálata

Tárgyi és személyi feltételek biztosítása

Pályázati források igénybevétele fejlesztésekhez

Pályázati alap létrehozása

Pályázati források igénybevétele képzésekhez

Térítési díj kedvezmények körének pontos meghatározása

Térítési díjak meghatározása

A rászorultsági elv hatékonyabb érvényesítése a pénzbeli
támogatásokkal

Közvetett kiadás- és költségcsökkenés

Közvetett kiadás- és költségnövekedés

Párhuzamos ellátások igénybevételének megelőzése

Minőségbiztosítási rendszer bevezetése

Működési szabályok meghatározása

Szükséges intézményi hálózat kialakítása

Új integrált ellátási formák

Továbbképzések, képzések támogatása
Szakmai kapcsolatok ápolása
A lakosság és a szervezetek tájékoztatása
1. sz. melléklet

Év
1970.
1980.
1990.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.

0-14 év
5.111
29,3
5.307
25,7
4.612
21,9
3.678
18
3.576
17
3.552
17
3.419
17
3.289
16

Demográfiai adatok
15-39 év
40-59 év
8.183
3.777
44,3
20,4
8.264
5.403
40,1
26,3
8.172
5.837
38.8
27,7
7.687
5.679
37
27
7.650
5.596
37
27
7.640
5.655
37
27
7.509
5.602
37
27
7.504
5.542
37
27

60 évtől
1.111
6
1.639
7,9
2.442
11,6
3.707
18
3.828
19
3.902
19
3.960
19
3.988
20

Összesen:
18.482
100%
20.613
100%
21.053
100%
20.746
100%
20.650
100%
20.749
100%
20.490
100%
20.323
100%

Forrás: Népesség nyilvántartó Oroszlány, Polgármesteri Hivatal
2. sz. melléklet
Oroszlány városban élő nyugdíjasok (ellátottak) 2004. évi adat
Ellátás megnevezése
Öregségi nyugdíj
Rokkantsági nyugdíj
Özvegyi nyugdíj
Árvaellátás
Mg. szövetkezeti járadék
Baleseti járadék
Átmeneti járadék
Rendszeres szociális járadék
Bányászok egészségkárosodási járadéka
Rokkantsági járadék
Házastársi pótlék hjp.
Egyéb nyugdíj járadék stb.
Összesen (fő)

Fő
2720
2537
323
225
2
116
23
340
19
42
64
4
6415

Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

78
Oroszlány és kistérségében élő munkanélküliek száma
Lakosság száma
Aktív
korú
regisztrált
munkanélküliek száma
Közhasznú
foglalkoztatottak
száma
Munkanélküli
járadékban
részesülők száma
Megoszlás nemenként
nő
férfi
Korcsoportonként

1991. dec.

2004.
31818

741

613
11

519

265

264
255

21
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60

351
262
Regisztrált
munkanélküliek
korcsoportonként
-17
17-20
21-25
26-35
36-45
46-50
51-55
56-60
60-

39
83
93
105
76
66
28
27
2

megoszlása
5
26
95
173
144
88
57
24
1

Forrás: Munkaügyi Kirendeltség Oroszlány
3. sz. melléklet
A pénzbeli ellátások alakulása Oroszlány városban
Oroszlány
Munkanélk.jöv.pótló tám. (fő)
- támogatásra felh.összeg (eFt):
Rendszeres szoc. segély (fő)
- támogatásra felh.összeg (eFt):
Időskorúak járadéka (fő)
- támogatásra felh.összeg (eFt):
Rendszeres gyermekvédelmi t.
- támogatásra felh.összeg (eFt):
Ápolási díj
-felhasznált összeg (eFt)
Közgyógyellátás: alanyi
méltányosság
normatív
-Társb.-nak bef. összeg
Lakásfennt. támogatás össz.fő
- felhasznált összeg (eFt)
Átmeneti segély (fő)
- felhasznált összeg (eFt)
Rendkívüli gyermekvéd.tám. (fő)
- felhasznált összeg (eFt)
Temetési segély (fő)
- felhasznált összeg (eFt)
Köztemetés
- felhasznált összeg (eFt)

2000.
205
43.644
105
13.032
1
292
1233
43.903
32
6.300
657
163
123
2.029
370
4.005
1157
6.017
523
4.461
170
1.271
6
375

2001.
47
20.141
193
22.744
1
220
1240
58.632
39
8.297
677
173
134
2.060
303
4.066
1244
5.818
641
3.680
158
1.940
8
392

2002.
2.632
184
33.757
1
172
1162
61.545
42
8.794
715
207
118
2.996
268
3.603
841
6.344
666
4.212
154
2.777
15
1.109

2003.
--157
29.159
2
331
994
62.735
47
12.530
586
198
133
3.025
203
3.474
674
5.482
482
3.871
160
2.774
10
1.057

2004.
--120
21.157
2
529
832
60.206
49
14.726
280
172
159
2.812
249
5.510
715
9.335
503
5.114
120
2.389
7
770

Rendszeres szociális segélyben részesülők száma nemek és életkorok szerinti megoszlásban
2003 és 2004. év december hónapban
2003 év
Megnevezés
Férfi
Nő
Összesen
Megváltozott munkaképessége alapján
Aktív korú nem foglalkoztatott

18-29
12
10
22
2
20

30-44
36
46
82
3
79

45-61
24
29
53
5
48

Összesen
72
85
157
10
147

79
2004. év
Megnevezés
Férfi
Nő
Összesen
Megváltozott munkaképessége alapján
Aktív korú nem foglalkoztatott

18-29
10
8
18
2
16

30-44
23
25
48
3
45

45-61
30
24
54
5
49

Összesen
63
57
120
10
110

Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma nemek és életkoronkénti megoszlásban az adott év december
hónapjában
2003. év
Megnevezés
Férfi
Nő
Összesen

18-29
2
4
6

30-44
3
22
25

45-61
14
55
69

621
74
75

Összesen
20
155
175

2004. év
Megnevezés
Férfi
Nő
Összesen

18-29
1
17
18

30-44
8
64
72

45-61
9
51
60

621
61
62

Összesen
19
193
212

Ápolási díjban részesülők száma és megoszlása az ápolási díjra való jogosultság szerint 2004. december 31-én:
Látásfogyatékost ápoló
Hallásfogyatékost ápoló
Mozgásszervi fogyatékost ápoló
Értelmi fogyatékost ápoló
Halmozott fogyatékost ápoló
Tartósan beteg 18. év alatti gyermeket ápoló
Összesen:
18 év feletti tartósan beteget ápoló

4
0
10
11
6
2
33
16

Összesen ápolási díjban részesülők száma

49

Forrás: Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatások Osztálya
4. sz. melléklet
Komárom-Esztergom megyében a fogyatékos lakosság száma és összetétele:
Megnevezés

Összlakosságon belül %

2001.I.31-i népesség-adatok alapján,
fő
Többségi lakosság száma összesen
94,76 %
300.469
Fogyatékosok összesen
5,24 %
16.641
Mozgásfogyatékos:
41%
6.904*
Látásfogyatékos:
14%
2.324
Hallásfogyatékos:
11%
1.727
Értelmi fogyatékos:
10%
1.672
Halmozottan fogyatékos
24%
4.014**
Összesen:
100,0
16.641
*A mozgásfogyatékosok között 1312 fő az 50-59 éves korosztály, akik aktív korukban egészségkárosodás miatt váltak
fogyatékossá.
** A halmozottan fogyatékosok között jelennek meg a többfajta fogyatékossággal rendelkezők, és az autista személyek
5. sz. melléklet
Az ellátási formák igénybe vételének alakulása (főben)
Étkezés
Önálló elvitel
Házhoz szállítás
Népkonyha
Összesen

2000. december 31.
30
59
20
109

2001. december 31.
25
76
23
124

2002. december 31.
39
86
30
155

2003. december 31.
32
92
30
154

2004. december 31.
12
47
38
97

Megnevezés

2000. december 31.

2001. december 31.

2002. december 31.

2003. december 31.

2004. december 31.

16

24

19

19

12

Házi segítségnyújtás

80
Nappali ellátás

2000. december 31.

2001. december 31.

2002. december 31.

2003. december 31.

2004. december 31.

Idősek klubja
77*
50
52
52
Nappali Melegedő
30
31
47
41
*szakmai ellenőrzés a férőhely feletti taglétszámot kifogásolta, így csak a férőhelynek megfelelő létszám vehető fel

50
45

Forrás: Önkormányzati Szociális Szolgálat
6. sz. melléklet
Az ellátási formák igénybe vételének alakulása
Családsegítő Szolgálat Összesített Statisztikai Adatai
(Oroszlány + kistérség)
Szolgáltatást igénybevevők száma
Hozott problémák száma
Szolgálat forgalma
Gondozási esetek száma
Egyéb szolgáltató tevékenység

2000. évi
437
450
2.413
61
130

2001. évi
546
1.154
2.726
96
1.452

2002. évi
348
1.016
2.052
129
2.505

2003. évi
676
1.312
2.943
163
2.618

Gyermekjóléti Szolgálat Összesített Statisztikai Adatai
(Oroszlány + kistérség)
Év
2000.
2001.
2002.
2003.
Gondozási eset
234
233
222
276
Szolgáltatás igénylő gyermek,
448
390
420
573
család
Összes szolgáltatás
Összes forgalom

332
2.540
3.197

296
4.697
3.243

255
5.599
3.507

348
7.842
5.015

2004.évi
612
1.133
3.308
103
3.659

2004. évi
346
490
377
10.057
6.069

Forrás: Önkormányzati Szociális Szolgálat
7. sz. melléklet
Az ellátási formák igénybe vételének átlagos alakulása (főben)
Megnevezés
2000. 2001. 2002. 2003.
2004.
Idősek Átmeneti Otthona
30
32
32
31
31
Családok Átmeneti Otthona
33
33
33
28
Éjjeli Menedékhely
25
30
37
39
26
Forrás: Önkormányzati Szociális Szolgálat
8. sz. melléklet
Alapellátói szolgáltatások létszámellátottsága
Szolgáltatás
megnevezése
Étkeztetés

Házi
segítségnyújtás
Családsegítő
Szolgálat

Gyermekjóléti
Szolgálat

Adósságkezelés
Idősek Nappali

Létszám
1 fő adminisztratív munkatárs
1 fő ebédhordó gondozó (szociális
gondozó)
1 fő gépkocsivezető
4 fő házi gondozó:
1 fő szociális gondozó és
szervező
2 fő szociális gondozónő
1 fő diplomás ápoló
1 fő vezető:
szociális gondozói
5 fő családgondozó: 2 fő szociálpedagógus
1 fő szociális munkás
1 fő tanár + mentálhigiénés
végzettségű
1 fő pedagógus
1 fő tanár
pszichológus
1 fő vezető
szociálpedagógus
6 fő családgondozó
3 fő szociálpedagógus
3 fő pedagógus (végzettség
megszerzése alól
mentesülnek)
1 fő
mentálhigiénés szakember
+adósságkezelő
munkatárs
2 fő klubvezető
szociális gondozó és

Előírt
szakképzetségi
arány

Tényleges
szakképzettségi
arány

60%

66,6%

60%

100%

60%

87%

60%

100%

100%

100%

81
Klubjai

szervező, vezető
6 fő gondozónő
ápoló

Nappali
Melegedő
Családok
Átmeneti
Otthona

4 fő szociális gondozó és
1 fő szakápoló
1 fő gyermekgondozó
szociális munkás,

1 fő vezető
szociálpolitikus
1 fő szociális munkatárs szociális asszisztens
1 fő szociális segítő
szociális asszisztens
1 fő vezető
védőnő + mentálhigiénés
munkatárs
2 fő családgondozó
szociális munkás
szociálpedagógus
4 fő gondozó
2 fő mentálhigiénés
végzettségű
2 fő gyermekfelügyelő

60%

88%

60%

86%

80%

100%

80%

86%

Szakellátás létszám ellátottsága
Idősek
Átmeneti
Otthona

Éjjeli
Menedékhely

1 fő vezető
szociális munkás
1 fő mentálhigiénés munkatárs szociális asszisztens
1 fő vezető ápoló
szociális gondozó és
szervező
6 fő ápoló
4 fő ápoló
2 fő szociális gondozó
1 fő vezetőápoló
2 fő ápoló és gondozó
4 fő szociális munkatárs
végzettségű

pszichiátriai ápoló
1 fő ápoló
1 fő szociális gondozó
1 fő mentálhigiénés
2 fő szociális

asszisztens
1 fő pedagógus
Forrás: Önkormányzati Szociális Szolgálat

9. sz. melléklet
A koncepció elkészítéséhez felhasznált anyagok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Közép-Dunántúli Régió Szociális Foglalkozatási Fejlesztési Terve
Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Fogyatékosügyi Programja
KSH Komárom-Esztergom Megye Statisztikai Évkönyve 2002.
Komárom-Esztergom Megye Szociális Szolgáltatási Terv Koncepciója
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Oroszlány Óváros Rehabilitációja
Oroszlány város Komárom-Esztergom megye déli részén, a Vértesalján található. Területe 75,86 km2,
lakossága 20034 fő. A megyeszékhelytől, Tatabányáról 16,2 km-re közelíthető meg közúton. Az oroszlányi
kistérség hat települése között az egyetlen város, egyben kistérségi központ, létét szénbányászatának köszönheti.
A múltban elsősorban az energiaipar és a nyersanyagipar jelentette a város gazdasági alapjait. Mára ezeknek az
iparágaknak a jelentősége csökkent, szerepüket egyre inkább átveszik az Ipari Parkba települt vállalkozások.
A város mind közúton, mind vasúton könnyen megközelíthető, ugyanakkor az országos és regionális
közlekedési folyosók nem mennek át a városon, átmenő forgalom nincs. A közművesítettség teljes körű.
Intézményhálózata fejlett, mind az oktatás, mind az egészségügyi, szociális ellátás terén megfelelő az ellátottság.
A város idegenforgalma nem jelentős, pedig festői környezete, természeti kincsei és a Vértes erdeiben
meghúzódó műemlékei kiváló lehetőségeket biztosítanak a turizmus fejlesztésére.
Oroszlány város belső szerkezete nehezen áttekinthető, rosszul szervezett. Az 1800 lelkes faluból 20 év
alatt húszezres várossá terebélyesedő település első városias lakóterülete 1949-ben kezdett épülni. A Fürst
Sándor utca és környéke sokáig töltött be meghatározó szerepet a város életében. Az évek során azonban lassan
elveszítette jelentőségét, a lakosság jórésze kicserélődött, a fiatalok elköltöztek, a komfortos szociális
bérlakásokba a szegényebb családok érkeztek. A lakókörnyezet az évek alatt teljesen elvesztette vonzerejét, a
parkok tönkrementek, a kerti építmények használhatatlanokká váltak. A város vezetése felismerve a városrész
értékeit, valamint az esztétikus, egészséges környezet pozitív hatásait, elhatározta a városrész felújítását, igénybe
véve az EU támogatási alapok közül a ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja című intézkedés biztosította
támogatási lehetőségeket.
A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett pályázaton az „Oroszlány Óváros
rehabilitációja” című projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével Oroszlány Város Önkormányzata
a Partner Mérnöki Iroda Kft-t bízta meg.
A pályázati kiírás szerint a jogosult településfejlesztési akcióterületek olyan gazdasági, társadalmi és
környezetvédelmi szempontból hátrányos helyzetű területek, melyek lakossága legalább 5000 fő, és a hátrányos
helyzet igazolására legalább három kritériumot teljesítenek az alábbi nyolc közül:
1. Tartós munkanélküliség magas szintje
2. Alacsony gazdasági aktivitás
3. Szegénység és kirekesztés magas szintje
4. Nagyszámú nemzetiségi és kisebbségi csoportok, különösen romák
5. Alacsony iskolázottság
6. Magas kriminalitás és rossz közbiztonság
7. Erősen leromlott környezet
8. Kedvezőtlen demográfiai helyzet
A polgármesteri hivatal szakértőivel közösen kijelöltük a tervezett akcióterületet, amelyet a Táncsics udvar Táncsics Mihály utca – Bánki Donát utca – Dózsa György utca páros oldal – Rákóczi Ferenc út – Haraszthegyi
utca – Kossuth Lajos utca – Bányász körút – Korányi Frigyes utca – Táncsics Mihály utca – Táncsics udvar
határol. A Központi Statisztikai Hivatal és a Polgármesteri Hivatal adatbázisai alapján elvégeztük a terület
szempontok szerinti részletes vizsgálatát.
1) A magas és tartós munkanélküliség egy városnegyedben közvetlenül is hozzájárul a helyi lakosok
társadalmi kirekesztettségéhez, a szegénységhez.
a) A területen a regisztrált munkanélküliek aránya nem haladja meg a 10 %-ot, csupán 4,25 %. 9188 fő
van bejelentkezve e területre, a munkaügyi központ adatai alapján 391 fő munkanélküli.
391 fő/9188 fő = 4,25 %
Az előírt kritérium nem teljesül.
b) A tartós (180 napon túli) munkanélküliek száma sem haladja meg az előírt 5 %-ot, 1,31 %. A
munkaügyi központ adatai alapján 120 fő él tartósan állás nélkül a településrészen.
120 fö/9188 fő = 1,31 %
Az előírt kritérium nem teljesül.
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c)

Jövedelempótló támogatásban a lakosság 1,02 %-a részesül. Ez az érték az előírt 1 %-ot meghaladja. A
helyi önkormányzat nyilvántartása szerint 94 fő részesül szociális segélyben.
94 fő/9188 fő = 1,02 %
Az előírt kritérium teljesül.
Az 1. sz. kritérium teljesül, mivel az előírás szerint a három feltétel közül egynek kell teljesülnie.
2) A gazdasági aktivitás alacsony szintjének több oka lehet. Ilyen ok lehet az erős többségben lévő alacsony
képzettségi szint, a torz korösszetétel, esetleg az egyoldalú munkahelykínálat.
a) A településrészen a gazdaságilag nem aktív népesség aránya magas, 62,8 % a KSH adatai szerint.
Az előírt határ 60 %, ezt meghaladja a területre jellemző érték.
A kritérium tehát teljesül.
b) A helyi önkormányzat nyilvántartása szerint 470 az egyéni, önálló vállalkozások száma a
településrészen. A kritérium akkor teljesül, ha az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma nem éri el az
50-et.
470 db/9188 fő = 51,15
A kritérium nem teljesül.
c) Ha az ipari, építőipari foglalkoztatottak száma meghaladja az összes foglalkoztatottak arányában a 30
%-ot, a kritérium teljesül.
A KSH adatai szerint a munkavállalók 34,4 %-a dolgozik az ipar, építőipar területén.
A kritérium teljesül.
Az 2. sz. kritérium teljesül, mivel az előírás szerint a három feltétel közül egynek kell teljesülnie. Ez esetben
kettő teljesül.
3) A szegénység és a kirekesztettség magas szintje is hátrányos helyzetbe juttathat egy településrészt. A
szegénység komplex fogalom, jellemezhető a fajlagos személygépkocsi ellátottsággal, a szociális segélyben
részesülők számával, a családonkénti eltartottak számával. A kirekesztettség a legszegényebb, rendszeres
munkával és jövedelemmel nem rendelkezőket érintheti.
a) Rendszeres szociális segélyben a helyi önkormányzat adatai szerint 94 fő részesül.
A feltétel teljesüléséhez 1000 lakosra vetítetten a 20 főt kell meghaladnia a kapott értéknek.
94 fő/9188 fő = 0,01023
1000 lakosra vetítetten: 10,23 fő
A kritérium tehát nem teljesül.
b) Ha a településrészen a 100 lakosra jutó gépkocsik száma nem haladja meg a 20-at, a kritérium teljesül.
A helyi önkormányzat 1867 db gépkocsit tart nyilván.
1867/9188 fő = 0,2032
100 lakosra vetítve: 20,32
A kritérium nem teljesül.
c) KSH adatok szerint 60 főt tart el 100 család. Mivel a 100 családra jutó eltartottak száma nem haladja
meg a 150 főt,
a kritérium nem teljesül
d) Az alacsony komfortfokozatú – szükséglakások, komfort nélküli, félkomfortos – lakások által
támasztott feltétel akkor teljesül, ha ezen lakások aránya a településrészen belül meghaladja a 25 %-ot.
KSH adatok alapján a területen 5,2 % az alacsony komfortfokozatú lakások aránya.
A kritérium nem teljesül.
Az 3. sz. kritérium nem teljesül, mivel az előírás szerint a négy feltétel közül kettőnek kell teljesülnie. Ez
esetben egy sem teljesül.
4) A nemzetiségi és kisebbségi csoportok közül Magyarországon etnikai alapon csak a romák irányában
tapasztalható társadalmi kirekesztés. Ennek oka, hogy a roma népességre jellemző a társadalomhoz képest
az alacsony képzettségi szint, az alacsony aktivitási ráta, a nagy laksűrűség, az eltartottak magas aránya. Az
előírt feltételek szerint az érintett településrészen a roma népességnek meg kell haladnia a 10 %-ot.
Nem áll adat rendelkezésre.
A 4. sz. kritérium tehát nem teljesül.
5) Az alacsony iskolázottság az aktív népesség elé szab gátat a munkaerőpiacon, és gyakran párosul
szegénységgel, alacsony jövedelemszinttel, kirekesztettséggel.
a) A 0-7 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők, tehát az általános iskolát be nem fejezett 15 év feletti
lakosok száma ha a népesség körében meghaladja a 10 %-ot, a kritérium teljesül.
KSH adatok alapján 12,1 % ez az arány a területen.
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A kritérium tehát teljesül.

b) A felsőfokú végzettséggel rendelkező 25 év felettiek száma kevesebb kell maradjon 15 %-nál, a
kritérium akkor teljesül.
KSH adatok alapján 6,1 % rendelkezik felsőfokú képesítéssel.
A kritérium tehát teljesül.
Az 5. sz. kritérium teljesül, mivel az előírás szerint a két feltétel közül legalább egynek kell teljesülnie. Ez
esetben mind a kettő teljesül.
6) Ha egy városrészben megnő, és egy bizonyos szintet meghalad a kriminalitás, megindul a korábban ide
települt vállalkozások, illetve a lakosság elvándorlása. A városrészről kialakult kép romlik, ez további
hanyatlásokhoz vezet.
Ha az 1000 lakosra jutó bűncselekmények száma meghaladja a 100-at, a kritérium teljesül.
Nem áll adat rendelkezésre.
A 6. sz. kritérium tehát nem teljesül.
7) Lepusztult, sivár környezetről akkor beszélünk, ha az adott városrészben az épített és a természeti környezet
közötti egyensúly megbomlik, az épületállomány a végletekig elavult, igen kevés a szabadidő és az
egészséges életmód számára nélkülözhetetlen zöldterület.
a) Ha a beépített területek aránya magas, azaz meghaladja a vizsgált területen az 50 %-ot, a feltétel
teljesül.
Nem áll adat rendelkezésre.
A kritérium nem teljesül.
b) A kritériumnak akkor felel meg, ha az 1 főre jutó közterületi gondozott zöldterületek aránya alacsony,
ha ez nem éri el a településrészen az 5 %-ot.
Nem áll adat rendelkezésre.
A kritérium nem teljesül.
c) Ha magas – 50 %-ot meghaladó – az 1919 előtt épült lakóházak aránya a területen, a feltétel teljesül.
KSH adatok szerint nincs ilyen épület a városrészben, 0 %.
A kritérium nem teljesül.
d) A feltétel akkor teljesül, ha a paneles és egyéb iparosodott technológiával épült épületek aránya a 90%ot eléri, illetve meghaladja.
Nem áll adat rendelkezésre.
A kritérium nem teljesül.
e) Ha a településrészen min. 3 ha területű barnamező található, a feltétel teljesül.
Barnamező magában foglalja a felhagyott vagy alulhasznosított ipari területeket, a katonai
objektumokat.
A helyi önkormányzat nyilvántartása szerint nincs ilyen terület a városrészben.
A kritérium nem teljesül.
Az 7. sz. kritérium nem teljesül, mivel az előírás szerint az öt feltétel közül legalább egynek kell teljesülnie.
Ez esetben egy sem teljesül.
8) Szélsőségesen torzulhat a lakosság összetétele a városrészekben. Erre elvileg két lehetőség van, az egyik,
mikor az időskorú – 60 év feletti – lakosság aránya emelkedik meg túlzottan, a másik, mikor a gyerekek –
14 év alattiak – száma emelkedik. Mindkét eset növekvő szociális feszültséget eredményez, és az ellátó
rendszerre is egyre nagyobb nyomás nehezedik. A vándorlási egyenleg mutatja meg a helyi társadalom
stabilitását, demográfiai egyensúlyát.
a) Ha magas – 20 %-ot meghaladó – a 60 év feletti lakosság aránya a társadalomban, a feltétel teljesül.
KSH adatok alapján 22,7 % az időskorúak aránya a vizsgált városrészben.
A kritérium teljesül.
b) Ha magas – 20 %-ot meghaladó – a 14 év alatti lakosság aránya a társadalomban, a feltétel teljesül.
KSH adatok alapján 18,02 % a gyerekkorúak aránya a településrészen.
A kritérium nem teljesül.
c) Teljesül a feltétel, ha jelentős az elvándorlás, ha az utóbbi 5 évben negatív a városrész vándorlási
egyenlege.
A helyi önkormányzat nem tudott ilyen adattal szolgálni.
A kritérium nem teljesül.
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Az 8. sz. kritérium teljesül, mivel az előírás
teljesülnie. Ez esetben egy teljesül.

szerint a három feltétel közül legalább egynek kell

A vizsgált városrészben a 2001. évi népszámlálás adatai szerint 9188 fő él (KSH adat), tehát a
lakosságszám meghaladja az 5000 főt, és a már említett 8 kritérium közül 4, a tartós munkanélküliség magas
szintje, az alacsony gazdasági aktivitás, az alacsony iskolázottság és a kedvezőtlen demográfiai helyzet teljesül.
Javasoljuk tehát, hogy Táncsics udvar - Táncsics Mihály utca – Bánki Donát utca – Dózsa György utca
páros oldal – Rákóczi Ferenc út – Haraszthegyi utca – Kossuth Lajos utca – Bányász körút – Korányi Frigyes
utca – Táncsics Mihály utca – Táncsics udvar által határolt városrész legyen a tervezett rehabilitációs
akcióterület, amely magában foglalja a következő utcákat, tereket:
− Bánki Donát utca Rákóczi Ferenc úttól a Dózsa György utcáig
− Dózsa György utca páros oldala Bánki Donát utcától a Rákóczi Ferenc útig
− Április utca
− Népek barátsága utca a Ságvári Endre utcától a Dózsa György utcáig
− Ságvári Endre utca
− Óvoda köz
− Irinyi János utca
− Fürst Sándor utca a Bánki Donát utcától a Táncsics Mihály utcáig
− Rákóczi Ferenc út a Dózsa György utcától a Bánki Donát utcáig
− Haraszthegyi utca
− Deák Ferenc utca
− Széchenyi István utca
− Asztalos János utca
− Kossuth Lajos utca a Haraszthegyi utcától a Bányász körútig
− Bányász körút a Kossuth Lajos utcától a Korányi Frigyes utcáig
− Korányi Frigyes utca
− Mészáros Lajos utca a Rákóczi Ferenc úttól a Táncsics Mihály utcáig
− Gárdonyi Géza utca
− Hunyadi János utca
− Iskola utca
− Mátyás király utca
− Petőfi Sándor utca
− Rosemberg hp. utca
− Gönczi Ferenc utca
− Petőfi udvar
− Táncsics Mihály utca a Mészáros Lajos utcától a Rákóczi Ferenc útig
− Táncsics udvar
− Fő tér
Stratégia és operatív fejlesztési koncepció
Az operatív városfejlesztési koncepció a stratégia és a célok megvalósítása érdekében a következő
elemeket tartalmazza:
(1) A közszféra (a pályázó önkormányzat) operatív fejlesztési programja, melyet a pályázat
keretében meg kíván valósítani
(2) A magánszféra által a közszféra fejlesztései nyomán megvalósítható építési programja.
(3) A közszféra (a pályázó önkormányzat) operatív fejlesztési programja, melyet a jövőben, illetve
más pályázat keretében és egyéb forrásból kíván megvalósítani.
Az önkormányzat operatív fejlesztési programja, melyet a pályázat keretében meg kíván valósítani, több
tevékenységből áll, amelyek támogatására a pályázati kiírás lehetőséget ad. Ezek az alábbiak:
-

A rehabilitáció céljainak megvalósítását lehetővé tévő ingatlan – föld, telek, épület - vásárlás.
o A rehabilitációs célok megvalósítását elősegítheti vagy hátráltathatja az akcióterületen a
tulajdonviszonyok alakulása. Természetesen a magántulajdon önmagában nem akadályozó
tényező, azonban azzá válhat, ha a rehabilitációs cél megvalósulását a tulajdonos szándékosan
nem támogatja vagy gazdasági lehetőségei miatt nem képes tulajdonának fejlesztésére. Az
akcióterületen három olyan ingatlan található, amelyek fejlesztésének a rehabilitáció során
meg kell valósulnia, de jelenleg magánkézben vannak: a Városkapu, az Ady Mozi és a
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Badacsony Italbolt. Abban az esetben, ha az önkormányzatnak nem sikerül a
tulajdonosokat partnerként bevonni, rehabilitációs célok megvalósítása érdekében az
ingatlanokat meg kell vásárolni.
-

Az akcióterületen belüli út-, és közműhálózat, valamint a zöldterületek, parkok, játszóterek
felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok.
o A közműhálózatok felújítása és fejlesztése – távhőhálózat – a rehabilitáció ütemezését tekintve
a legelső lépés. Az előkészítés és a megvalósítás elképzelhetetlen a közműszolgáltatókkal
történő partneri viszony kialakítása nélkül, ami egyben azt is jelenti, hogy az előkészítés
feladatainak elvégzésén túl a szolgáltatók a megvalósítás finanszírozásban is vállaljanak
szerepet. Abban az esetben, ha az önkormányzatnak sikerül szoros együttműködést kialakítani
a magánszféra, így a közműszolgáltatók képviselőivel, a magánszféra által, a rehabilitáció
céljainak megvalósulása érdekében végrehajtott fejlesztések támogatására is van lehetőség.
o

Az akcióterületen belül 9 egység – tömb – kialakítására, valamint az egyes tömbökön belül
végrehajtandó konkrét projektekre az alábbiakban teszünk javaslatot. A közműhálózatok
felújítását külön tömbönként nem említjük, miután a felújítás szükségességét az egész
akcióterületre elvégzendőnek ítéljük.

o

1. tömb: Rákóczi-Táncsics-Gönczi-Fürst utcák által határolt terület. Javasolt fejlesztések:
 A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 A Gönczi Ferenc utca felújítása, parkolók építése
 Távhőhálózat fejlesztése
 Rákóczi út páros oldali lakóházak szervízútjának felújítása, parkolók létesítése
 Malomsori Óvoda felújítása
2. tömb: Gönczi-Fürst-Petőfi-Táncsics utcák által határolt terület, vagyis a „Petőfi udvar”.
Javasolt fejlesztések:
 A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 A tömb ellátását szolgáló belső úthálózat felújítása, parkolók építése
 Távhőhálózat fejlesztése
3. tömb: Táncsics-Fürst-Petőfi utcák által határolt terület. Javasolt fejlesztések:
 A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 A tömb ellátását szolgáló belső úthálózat felújítása, parkolók építése
 Petőfi Sándor utca felújítása, parkolóhelyek kialakítása
4. tömb: Fürst-Petőfi-Mészáros-Táncsics utcák által határolt terület. Javasolt fejlesztések:
 A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 Petőfi Sándor utca felújítása
 Rosemberg házaspár utca felújítása, parkolóhelyek kialakítása
 A tömb belső kiszolgáló útjainak felújítása
5. tömb: Fürst-Mátyás király-Mészáros-Petőfi utcák által határolt terület. Javasolt fejlesztések:
 A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 Mátyás király utca, Hunyadi János utca felújítása, parkolók létesítése
 Volt Ady Mozi épületének rehabilitációja
6. tömb: Fürst-Rákóczi-Mészáros-Mátyás király utcák által határolt terület. Javasolt
fejlesztések:
 A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 Rákóczi út páros oldali lakóházak szervízútjának felújítása, parkolók létesítése
 Gárdonyi Géza utca, Hunyadi János utca, Iskola utca felújítása, parkolóhelyek
kialakítása
 Arany János Általános Iskola előtti tér felújítása
7. tömb: Bánki-Ságvári-Rákóczi utcák által határolt terület. Javasolt fejlesztések:
 A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 Irinyi János utca felújítása, parkolók kialakítása
 Fürst Sándor utca felújítása a Rákóczi Ferenc utcától a Bánki Donát utcáig

o

o

o

o

o

o

o

8. tömb: Ságvári-Bánki-Dózsa-Rákóczi utcák által határolt terület. Javasolt fejlesztések:
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A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása,
burkolt felületek rehabilitációja, akadálymentesítés
Parkolók és a kiszolgáló utak felújítása
Népek barátsága utca felújítása
Ságvári Endre u. felújítása

támfalak,

kerti

lépcsők,

9. tömb: Mészáros-Rákóczi-Haraszthegyi-Kossuth-Asztalos utcák által határolt terület, vagyis
a Fő tér és a Haraszt-hegy. Javasolt fejlesztések:
 A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 Fő tér felújítása
 Haraszthegyi utca felújítása
 A középfokú oktatási intézmények közös udvarának felújítása
 Játszóudvar kialakítása a volt Vidámpark és Kresz-park területén
 Parkolóhelyek kialakítása a Haraszthegyi utca mentén
o Tömbökhöz nem köthető javasolt fejlesztések:
 Fürst Sándor utca felújítása, egy részének sétálóutcává történő alakítása
 Kerékpárút hálózat kialakítása az akcióterületen belül
 A Rákóczi úti sgrafittók felújítása
Szennyezett területek rehabilitációja, kármentési tevékenység
o Használaton kívüli tüzelőolaj tartályok kiemelése és elszállítása
 Malomsori Óvoda
 József Attila Általános Iskola
 Öregek Napközi Otthona
o

-

A magánszféra által a közszféra fejlesztései nyomán megvalósítható építési programban olyan
fejlesztések történhetnek, amelyeket a városrész rehabilitációja során, annak elősegítése érdekében
magánszemélyek vagy magántársaságok hajtanak végre, és a pályázó önkormányzattal a pályázat során partneri
viszonyt létesítenek. Támogatásban részesülő partner lehet a kis és középvállalkozó, aki a rehabilitáció sikere
érdekében az akcióterületen lévő, általa üzemeltetett és használt ingatlanjának felújítására szánja el magát,
valamint a közműkezelők, akik a projekt megvalósítása során felújítandó vagy kiépítendő közművek
tulajdonjogával rendelkeznek. Azok a gazdasági társaságok, amelyek partnerként nyújthatnak be pályázatot
beruházásaik finanszírozására 50% vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.
A fejlesztési koncepció harmadik eleme a pályázó önkormányzat operatív fejlesztési
programjának előkészítése, amely a jövőben, illetve más pályázat keretében megvalósuló, a rehabilitációt
teljessé tevő projekteket tartalmazza. Egy terület átfogó, fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása
általában hosszú éveket vesz igénybe, ezért elképzelhetetlen, hogy csak egy pályázat eredményeként
megvalósulhasson a településfejlesztési akcióterv. Esetünkben fontos, hogy választ keressünk a nagyobb
intézmények felújításának lehetőségeire, az akcióterületen lévő szociális intézmények működési viszonyaira,
valamint a városrészben lévő lakásállomány, és a szociális bérlakások problémáinak megoldására. A pályázati
feltételek szerint a támogatható tevékenységek között szerepel engedélyezési tervek, fejlesztési programok
készítésének támogatása. A pályázat során megvalósítandó projektek közé célszerű sorolni tehát az alábbi
tervezési feladatokat:
o József Attila Általános Iskola felújítási engedélyezési terveinek elkészítése
o Ságvári Endre Általános Iskola felújítási engedélyezési terveinek elkészítése
o Városi Művelődési Központ felújítási engedélyezési terveinek elkészítése
o Az óváros lakásállományának megújítási programja, beleértve a szociális bérlakások
létesítésének kérdéskörét is.
o Szociális intézményhálózat fejlesztési programja
o Béke Szálló épületének hasznosítási programja, engedélyezési tervek elkészítése
o Volt Sajó Varroda épületének hasznosítási programja
Pénzügyi terv, a megvalósítás ütemezése
Az operatív városfejlesztési koncepció átfogó pénzügyi tervét és a megvalósítandó projektek időbeli
ütemezését majd a megvalósíthatósági tanulmányban kell részletesen kidolgozni, most olyan költségbecslést
szeretnénk bemutatni, amely reális képet mutat a megvalósítandó projektek, így a teljes rehabilitáció
megvalósításának nagyságrendjeiről, a saját erő várható mértékéről. A bekerülési költségeket négyzetméterre
vetített fajlagos költségmutatók alapján kalkuláltuk, figyelembe véve a megvalósításig várható áremelkedések
reális mértékét. A magánszféra által tervezett beruházásokat, elsősorban a közműhálózat felújításokat és
fejlesztéseket a költségbecslésnél nem önkormányzati kötelezettségként vettük figyelembe.

88
-

1. tömb: Rákóczi-Táncsics-Gönczi-Fürst utcák által határolt terület, nagysága cca. 3,6 ha.
Javasolt fejlesztések:
o A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 várható bekerülési költség:
• 90 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
•

o

o

o

-

részletes felmérés, a megvalósítandó feladatokhoz mért tervek készítése,
engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 3 600 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2007-2008.
A Gönczi Ferenc utca felújítása, parkolók építése
 várható bekerülési költség:
• 58 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés,
 az előkészítés várható költségei:
• 2 320 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2008.
Rákóczi út páros oldali lakóházak szervizútjának felújítása, parkolók létesítése
 várható bekerülési költség:
• 46 200 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 1 848 eFt
 a megvalósítás ütemezése: 2007.
Malomsori Óvoda felújítása
 várható bekerülési költség:
• 80 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• felmérés, tervezés, engedélyeztetés (ha a felújítás engedélyhez kötött)
 az előkészítés várható költségei:
• 3 200 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2009.

2. tömb: Gönczi-Fürst-Petőfi-Táncsics utcák által határolt terület, vagyis a „Petőfi udvar”.
Javasolt fejlesztések:
o A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 várható bekerülési költség:
• 30 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• részletes felmérés, költségvetés készítés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 000 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2009.
o A tömb ellátását szolgáló belső úthálózat felújítása, parkolók építése
 várható bekerülési költség:
• 45 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 000 eFt
 a megvalósítás ütemezése:

•
-
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3. tömb: Táncsics-Fürst-Petőfi utcák által határolt terület. Javasolt fejlesztések:
o A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 várható bekerülési költség:
• 60 000 eFt


o

o

-

előkészítés során elvégzendő feladatok:
• részletes felmérés, konkrét feladatok meghatározása, költségvetés készítés,
feladatoktól függően engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 4 000 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2007.
A tömb ellátását szolgáló belső úthálózat felújítása, parkolók építése
 várható bekerülési költség:
• 45 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, költségvetés készítés, szükséges esetekben engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 000 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2007.
Petőfi Sándor utca felújítása, parkolóhelyek kialakítása
 várható bekerülési költség:
• 58 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 400 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2007.

4. tömb: Fürst-Petőfi-Mészáros-Táncsics utcák által határolt terület. Javasolt fejlesztések:
o A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 várható bekerülési költség:
• 60 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• felmérés, költségvetés készítés, szükség esetén engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 400 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2009.
o Petőfi Sándor utca felújítása
 várható bekerülési költség:
• 58 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 400 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2009.
o Rosemberg házaspár utca felújítása, parkolóhelyek kialakítása
 várható bekerülési költség:
• 40 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 1 600 eFt
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o

a megvalósítás ütemezése:
• 2009.
A tömb belső kiszolgáló útjainak felújítása
 várható bekerülési költség:
• 10 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• felmérés, költségvetés készítés



az előkészítés várható költségei:
• 1 000 eFt
a megvalósítás ütemezése:
• 2009.

-

5. tömb: Fürst-Mátyás király-Mészáros-Petőfi utcák által határolt terület. Javasolt fejlesztések:
o A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 várható bekerülési költség:
• 45 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• felmérés, költségvetés készítés, tervezés, szükség esetén engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 000 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2008.
o Mátyás király utca, Hunyadi János utca felújítása, parkolók létesítése
 várható bekerülési költség:
• 60 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 400 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2008.

-

6. tömb: Fürst-Rákóczi-Mészáros-Mátyás király utcák által határolt terület. Javasolt fejlesztések:
o A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 várható bekerülési költség:
• 40 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• felmérés, költségvetés készítés, tervezés, szükség szerint engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 1 600 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2007.
o Rákóczi út páros oldali lakóházak szervizútjának felújítása, parkolók létesítése
 várható bekerülési költség:
• 60 000eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 400 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2007.
o Gárdonyi Géza utca, Hunyadi János utca, Iskola utca felújítása, parkolóhelyek kialakítása
 várható bekerülési költség:
• 50 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 000 eFt
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a megvalósítás ütemezése:
• 2007.
Arany János Általános Iskola előtti tér felújítása
 várható bekerülési költség:
• 25 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• aktualizálás, engedélyeztetés



az előkészítés várható költségei:
• 500 eFt
a megvalósítás ütemezése:
• 2007.

-

7. tömb: Bánki-Ságvári-Rákóczi utcák által határolt terület. Javasolt fejlesztések:
o A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 várható bekerülési költség:
• 50 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• felmérés, költségvetés készítés
 az előkészítés várható költségei:
• 1 000 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2009.
o Irinyi János utca felújítása, parkolók kialakítása
 várható bekerülési költség:
• 30 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 1 500 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2007.
o Fürst Sándor utca felújítása a Rákóczi Ferenc utcától a Bánki Donát utcáig
 várható bekerülési költség:
• 15 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 750 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2007.

-

8. tömb: Ságvári-Bánki-Dózsa-Rákóczi utcák által határolt terület. Javasolt fejlesztések:
o
A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 várható bekerülési költség:
• 60 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 400 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2008.
o Parkolók és a kiszolgáló utak felújítása
 várható bekerülési költség:
• 50 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 000 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
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• 2007.
Népek barátsága utca felújítása
 várható bekerülési költség:
• 30 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 1 500 eFt
a megvalósítás ütemezése:
• 2007.
Ságvári Endre utca felújítása
 várható bekerülési költség:
• 30 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 1 500 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2007.


o

-

9. tömb: Mészáros-Rákóczi-Haraszthegyi-Kossuth-Asztalos utcák által határolt terület, vagyis a
Fő tér és a Haraszt-hegy. Javasolt fejlesztések:
o A tömb zöldfelületi rendszerének felújítása, támfalak, kerti lépcsők, burkolt felületek
rehabilitációja, akadálymentesítés
 várható bekerülési költség:
• 30 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• felmérés, költségvetés készítés
 az előkészítés várható költségei:
• 1 000 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2007.
o Fő tér felújítása (a már elkészült felület nélkül)
 várható bekerülési költség:
• 30 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 3 000 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2007.
o Haraszthegyi utca felújítása
 várható bekerülési költség:
• 40 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 1 600 eFt
 a megvalósítás ütemezése: 2008.
o A középfokú oktatási intézmények közös udvarának felújítása
 várható bekerülési költség:
• 240 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés aktualizálása, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 6 000 e Ft
 a megvalósítás ütemezése:
• 2007-2008.
o Játszóudvar kialakítása a volt Vidámpark és Kresz-park területén
 várható bekerülési költség:
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• 120 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 6 000 eFt
 a megvalósítás ütemezése:
• 2007-2008.
Parkolóhelyek kialakítása a Haraszthegyi utca mentén





-

-

várható bekerülési költség:
• 10 000 eFt
előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
az előkészítés várható költségei:
• 1 000 eFt
a megvalósítás ütemezése: 2008.

Tömbökhöz nem köthető javasolt fejlesztések:
o Fürst Sándor utca felújítása, egy részének sétálóutcává történő alakítása
 várható bekerülési költség:
• 30 000 eFt
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• tervezés, engedélyeztetés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 000 eFt
 a megvalósítás ütemezése:2007-2009.
o Kerékpárút hálózat kialakítása az akcióterületen belül
 várható bekerülési költség: nem becsülhető
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• koncepció kialakítás, tervezés, engedélyezés
 az előkészítés várható költségei:
• 2 000 eFt
 a megvalósítás ütemezése: 2007-2009.
o A Rákóczi úti sgrafittók felújítása
 várható bekerülési költség:
• 8 000 e Ft
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• koncepciók egyeztetése, kialakítása
 az előkészítés várható költségei:  a megvalósítás ütemezése:
• 2007-2009.
Szennyezett területek rehabilitációja, kármentési tevékenység
o Használaton kívüli tüzelőolaj tartályok kiemelése és elszállítása
 várható bekerülési költség:
• 5 000 e Ft
 előkészítés során elvégzendő feladatok:
• kivitelező felkutatása
 az előkészítés várható költségei:  a megvalósítás ütemezése:
• 2007-2009.

Tervezési feladatok:
o József Attila Általános Iskola felújítási engedélyezési terveinek elkészítése
 várható bekerülési költség: 5 000 e Ft
 előkészítés során elvégzendő feladatok: tervpályázat előkészítése
 az előkészítés várható költségei:  a megvalósítás ütemezése:2007.
o Ságvári Endre Általános Iskola felújítási engedélyezési terveinek elkészítése
 várható bekerülési költség: 5 000 e Ft
 előkészítés során elvégzendő feladatok: tervpályázat előkészítése
 az előkészítés várható költségei:  a megvalósítás ütemezése:2007.
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Városi

Művelődési
Központ felújítási engedélyezési terveinek elkészítése
 várható bekerülési költség: 10 000 e Ft
 előkészítés során elvégzendő feladatok: tervpályázat előkészítése
 az előkészítés várható költségei:  a megvalósítás ütemezése:2007.
Az óváros lakásállományának megújítási programja, beleértve a szociális bérlakások
létesítésének kérdéskörét is.
 várható bekerülési költség: 3 000 e Ft
 előkészítés során elvégzendő feladatok: programkészítőjének kiválasztása
 az előkészítés várható költségei:  a megvalósítás ütemezése:2007.
Szociális intézményhálózat fejlesztési programja
 várható bekerülési költség: 3 000 e Ft
 előkészítés során elvégzendő feladatok: a program készítőjének
kiválasztása
 az előkészítés várható költségei:  a megvalósítás ütemezése:2007.
Béke Szálló épületének hasznosítási programja, engedélyezési tervek elkészítése
 várható bekerülési költség: 10 000 e Ft
 előkészítés során elvégzendő feladatok: tervpályázat előkészítése
 az előkészítés várható költségei:  a megvalósítás ütemezése:2007.
Közigazgatási centrum tervezése
 várható bekerülési költség: 5 000
 előkészítés során elvégzendő feladatok: tervpályázat előkészítése
 az előkészítés várható költségei:  a megvalósítás ütemezése:2007.
Volt Sajó Varroda épületének hasznosítási programja
 várható bekerülési költség: 1 000 e Ft
 előkészítés során elvégzendő feladatok: program készítőjének kiválasztása
 az előkészítés várható költségei:  a megvalósítás ütemezése:2007.
Sportcentrum tervezése
 várható bekerülési költség: 5 000 e Ft




előkészítés során elvégzendő feladatok: program készítőjének kiválasztása
az előkészítés várható költségei: a megvalósítás ütemezése:2007.

57/2006. (VI. 27.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0269/1 hrsz-tól – 0293/12 hrsz–ig terjedő területnek a
Felső telep elnevezést adja.
Határidő:
a határozat kihirdetésére : 2006. július 5.
Felelős: a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
58/2006. (VI. 27.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Öt tanévre – 2006. augusztus 16-ától – 2011. augusztus 15-éig – a Bakfark Bálint Művészeti Iskola igazgatójává
Ocskai Simont a következők szerint javasolja kinevezni:
Garantált illetmény:
Vezetői pótlék:
Határozott időre szóló illetmény:
Összesen:
Határidő:
Felelős:

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

188.900 Ft
58.800 Ft
30.000 Ft
277.700Ft
2006. augusztus 6.
2006. augusztus 15.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester
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59/2006. (VI. 27.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi helyhatósági választások törvényes
lebonyolítása érdekében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása napjának kitűzése
napjától kezdődően az Oroszlány Helyi Választási Bizottság tagjává Kis Ferencné dr., Dr. Magyar Henrik és
Barassevich Jenő oroszlányi lakosokat választja meg.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért: 2006. július 5.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

60/2006. (VI. 27.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.000 eFt erejéig 2006. december 31-éig készfizető
kezességet vállal a Raiffeisen Bank Rt-nél az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány gépjárműfecskendő beszerzése
költségeinek kifizetéséért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2006. július 5.
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért:
Rajnai Gábor polgármester

61/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 8-ai ülésén az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2. A 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelet – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról – módosítása
3. Sportpályák kialakítása
4. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás elfogadása
5. Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
6. Kérdés, interpelláció
7. Kitüntetési javaslatok elbírálása (zárt ülésen kell tárgyalni az Ötv. 12. § (4) bek. a. pont)
8. Vagyonértékesítés
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

62/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 8-ai ülésén zárt ülésen tárgyalja a
Vagyonértékesítés c. napirendi pontot.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

63/2006. (VIII. 8.) 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.
Felhatalmazza a polgármestert Az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola által elnyert „MPA képzési
alaprész decentralizált keretből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások megvalósításának
támogatására” pályázati megállapodásának aláírására.
3.
Elfogadja a Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását.
4.
A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésre elkülönített 5.983.000 Ft-ot és a Bánki D. utcai
labdarúgó pálya felújítására elkülönített 6.348.000 Ft-ot a beruházási céltartalékból törli.
5.
Egyetért:
a.)
A Brunszvik óvoda ablakcseréjének kivitelezésével, melyhez költségvetésében bruttó 20.815 e Ft
forrást biztosít a beruházási céltartalék terhére, a Hitelprogram keretében. „A Brunszvik Óvoda
ablakcseréjének kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárást felveszi a 2006. évi közbeszerzési
tervébe. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a közbeszerzési eljárás alapján a szerződés
megkötésére.
b.)
A József Attila Általános Iskola új épületszárnya és az összekötő nyaktag tetőszigetelésének felújításával
utólagos hőszigetelés beépítésével, melynek kivitelezését a 2006. év augusztus hónap folyamán
elvégezteti a „Sikeres Magyarországért" 700 M Ft-os Hitelprogram keretében; és költségvetésében
bruttó 7.453 e Ft forrást biztosít a beruházási céltartalék terhére.
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c.)

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
13.

A Bányász körút páratlan oldalán 30 m „K" szegély beépítésével, melyhez bruttó 144 e Ft forrást
biztosít a Deák és Széchenyi utcák felújítására tervezett, és fel nem használt keret terhére, a Hitelprogram
keretében.
d.)
A Szociális Szolgálat Fürst S. u. 20. sz. alatti épülete esetében az épület és az akadálymentes
megközelítést biztosító rámpa között folyóka építésével, az ereszcsatorna ideiglenes javításával, a
szeptemberi testületi ülésre szakvélemény, műszaki leírás és költségvetés készíttetésével a
tetőfelújításra. A javítási munkákra bruttó 120 e Ft forrást biztosít költségvetésében. A szakvélemény,
műszaki leírás és költségvetés készítésére 72 e Ft, összesen bruttó 192 e Ft forrást biztosít a Szociális
Szolgálat költségvetésében az általános tartalék terhére.
a.)
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a játszótér építéséhez szükséges közbeszerzési eljárás
lefolytatására. „A Népek barátsága u. 20-22. számú tömb mögötti játszótér építése” tárgyú
közbeszerzési eljárást felveszi a 2006. évi közbeszerzési tervébe.
b.)
Elkülöníti a játszótér felújításához szükséges 19.909.000 Ft-ot a beruházási céltartalék terhére.
Egyetért a 2117/16 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó jogvitás helyzet megoldásával. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a peren kívüli eljárás érdekében 15.121.100 Ft+áfa összeg BAN WEAR-TEX Kft.
részére történő megfizetésével a társasággal megállapodást írjon alá, amelynek előirányzataként az
általános tartalékot határozza meg.
A 90/2005. (XI. 22.) Kt. sz. határozatát visszavonja, egyidejűleg a helyi televíziós műsorszolgáltatás
tárgyú eljárást törli a 2006. évi közbeszerzési tervéből.
a.)
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert, hogy az FVM rendelet megjelenését követően - a 2006.
év tavaszi időszakához hasonló nagyságrendű támogatás mellett - 2006. szeptember 1. és 2006.
december 31. közötti időszakban csatlakozzon az iskolatej (tej és kakaó) akcióhoz. A feladat
ellátására indítson közbeszerzési eljárást és gondoskodjon a közbeszerzési terv módosításáról.
b.)
Az iskolatej-beszerzés költségét, 4.752.000 Ft-ot a 2006. évi költségvetésében biztosítja, az eddig
befolyt iskolatej-támogatásokból, amelynek összege: 2.496.000 Ft, valamint a költségvetés kiadási
során iskolatej beszerzésére még fel nem használt előirányzat-maradványból, amelynek összege:
660.000 Ft, továbbá ez évben még lehívható állami támogatásból, amelynek várható összege:
1.958.021 Ft.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a közszolgálatban dolgozók iskolakezdési támogatásának
kifizetéséről, gyermekenként 19.000,- Ft összegben., amelyet az általános tartalék terhére biztosítja az
intézmények költségvetésében..
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat a települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának keretében Deák F. u. – Széchenyi u. burkolat
felújításához elnyert decentralizált fejlesztési támogatás 2005. évi előirányzati összegéből 21.520 Ft,
2006. évi előirányzati összegéből 271.019 Ft, összesen 292.539 Ft összegű maradvány további
felhasználásról lemond.
a. A Pedagógiai Szakszolgálat engedélyezett létszáma 2006. szeptember 1-jétől – a kisbéri feladatellátás
megszűnése miatt – 15 főről 11 főre csökken.
b. Utasítja a polgármestert, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat létszámváltozását a költségvetésen vezesse
át.
a. „Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és
a lakóépületek környezete felújításának kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert, és az eljárást felveszi a 2006. évi közbeszerzési tervébe.
b. A saját erő biztosítása céljából a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által meghirdetett „Sikeres
Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében történő 11.728.557 Ft összegű hitelfelvétel”
tárgyában a közbeszerzési eljárás megindítására felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert, és az
eljárást felveszi a 2006. évi közbeszerzési tervébe.

Határidő:

a kihirdetésre:
az 1-6. és a 8. pont esetében:
az 7. pont esetében:
a 9. pont esetében:
a 10. pont esetében:
a 12. pont esetében:
a 13. pont esetében:

Felelős:

a kihirdetésért:
az 1-13. pont esetében:

2006. augusztus 16.
folyamatos
2006. augusztus 15.
az iskolatej programról szóló FVM rendelet megjelenését
követően azonnal
2006. augusztus 31.
2006. szeptember 26.
pályázatokkal kapcsolatos —az Országos Lakás- és
Építésügyi Hivatal által meghozott - végső döntést követő
30 napon belül
a hitelszerződés megkötésére: 2006. december 31.
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.

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 város, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd,
Szákszend,
Várgesztes,
Vértessomló
községek
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, Előkészítő Speciális
Szakiskola és Kollégium (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 63/2006. (VIII. 8.) Kt.
sz. határozatával hagyta jóvá. A jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes
szerkezetbe foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2006. augusztus 8.

Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
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64/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a 724 hrsz-ú ingatlanon lévő sportpályák helyett - annak pótlásaként - sportpályák
727 hrsz-ú területen történő kialakításával. A pályák kialakításának összegét bruttó
26.915.500 Ft összegben határozza meg.
2. Egyetért a teke pálya előterjesztés 5. számú melléklete szerinti átalakításával. Az átalakítás
összegét bruttó 6.931.884 Ft összegben határozza meg.
3. Az 1. és 2. pontban szereplő fejlesztések előirányzataként a 700 M Ft összegű fejlesztési
hitelkeretet határozza meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rajnai Gábor polgármester

65/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását.
2. Felhatalmazza a polgármestert a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás végleges Társulási Megállapodásának aláírására.
3. Felkéri a gesztort, hogy a társulás alakuló közgyűlését hívja össze.
Határidő:
Felelős:

az 1. és 2. pont esetében: 2006. augusztus 31, a 3. pont esetében 2006. szeptember 30.
Rajnai Gábor polgármester

66/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi kisebbségi önkormányzati
választás törvényes lebonyolítása érdekében a kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjává és
póttagjaivá a következő személyeket választja meg:
Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai
Szabó Imre
Oroszlány, Április u. 3. I./2.
Mészáros Ferencné
Oroszlány, Táncsics M. u. 3. I./4.
Társiné Kiss Mariann
Oroszlány, Gönczi F. u. 11. I./3.
Molnár Ferenc Sándorné
Oroszlány, Várdomb u. 84/A.
Szilágyiné Molnár Zsuzsanna Oroszlány, Erdész u. 21.
Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság póttagjai
Szakács Gyuláné
Oroszlány, Rákóczi F. u. 31. III./1.
Nagy Lajos
Oroszlány, Gárdonyi u. 6. I/4.
Tóthné Gyurenka Ágota
Oroszlány, Táncsics udv. 23. II/1.
Monostori Andrásné
Oroszlány, Rákóczi F. u. 29.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat kihirdetéséért: 2006. augusztus 16.
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67/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
„OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet adományoz Ugrik Aliz Anna részére
„OROSZLÁNYÉRT” Vésetű Aranygyűrű kitüntetésben részesíti Barla-Szabó Miklós Csabáné
és Kovács „Vipera” Attilát. „OROSZLÁNYÉRT” Kitüntető Díszoklevél elismerésben
részesíti: Drächsler Istvánt, Holló Vilmost, Horányi Zoltán Istvánt, Huma Erzsébet
Rozáliát és Répási Jánosnét.
2. Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy a kitüntetéseket augusztus 20-án, az ünnepi Képviselőtestületi ülésen adja át.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: 2006. augusztus 20.
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester

68/2006. (VIII. 8.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a 2005. december 15-én kelt adás-vételi előszerződésnek az előterjesztés 1. pontja
szerinti 0342/2 hrsz-ú, 7171 m2 nagyságú ingatlannal, valamint a 093/10 hrsz-ú ingatlannal
történő kiegészítésével.
2. Egyetért az alábbi ingatlanok értékesítésével:
a. 0342/2 hrsz-ú kivett terület,
b. 0253/2 hrsz-ú szántó terület,
c. 2117/57 hrsz-ú közterület,
d. 1351/15 hrsz-ú ingatlanból mintegy 45 m2 területcsere címén
3. Az 2. a. pontban szereplő 0342/2 hrsz-ú ingatlan esetében az értékesítést megelőzően a Mester u.
folytatásaként kialakítandó út érdekében telekalakítást kell lefolytatni.
4. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t az 2. a., 2. b, pont esetében a vagyonrendelet
eljárási szabályainak megfelelő, nyilvános versenytárgyalás keretében történő értékesítésre, a 2. c.
pont esetében a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő, zárt tárgyalás keretében történő
értékesítésre. A 2. d. pont esetében felhatalmazza a polgármestert a 1351/13 és 1351/15 hrsz-ú
területeket érintő, 2005. december 14. aláírt szerződés 3. pontja szerinti csereszerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rajnai Gábor polgármester

69/2006. (IX. 26.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 26-ai ülésén az alábbi napirendi
pontot tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
3. A 2006. évi költségvetés – 2/2006. (III.1.) Ör rendelet – módosítása
4.
Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 1/2002. (I. 30.) Ör. rendelet módosítása
5.
Oroszlány város szabályozási terve és a helyi építési szabályzat
6.
Oroszlány, Óváros rehabilitációjának programja; tervpályázat kiírása a 9. tömb - Haraszthegy,
Fő tér - területére
7.
„Jó tanuló, jó sportoló” pályázat kiírása
8.
Beszámoló a közoktatási intézmények 2005/2006. évi munkájáról
9.
Fogyatékosok nappali ellátásának megvalósíthatósági lehetősége városunkban
10. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester
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70/2006. (IX. 26.) 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.
A 40/2005. (V. 24.) Kt. határozat 1.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. 2122/190 hrsz-ú, városi piac területének megosztást követő, a vagyonrendelet eljárási
szabályainak megfelelő, zártkörű eljárás keretében történő értékesítése Városi Piac céljára.
3. a. Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
b.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. 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.
c.
Megbízza a polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat kiírására, és a pályázathoz való csatlakozást megfogalmazó nyilatkozat
határidőre történő megküldésére.
d.
A pályázatok elbírálását az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe utalja.
e.
A pályázati támogatás pénzügyi fedezetét a 2007. évi költségvetésben a rendszeres
pénzbeli ellátások szakfeladaton biztosítja.
4.
A 37/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozatának mellékletét, valamint a Munkás Szent József
Templom Alapítványának Támogatási Megállapodása 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„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:
- forgatókönyv-írás a Passióhoz
5.
A 37/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozatának mellékletét, valamint a Oroszlány Város Polgárőrsége
Egyesület Támogatási Megállapodása 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„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:
- oroszlány város közbiztonságának, közlekedésének, bűnmegelőzésének javítása,
- önkormányzati, vállalati és civil szervezetek rendezvények zavartalan lebonyolításában
segítés,
- fiatalkorúak veszélyeztetettségének elhárításában közreműködés,
- gépjármű beszerzése, járulékos, fenntartási költségei.
6.
A 38/2006. (IV. 25.) Kt. sz. határozatának mellékletét, valamint az Oroszlányi Városi Súlyemelő
Egyesület Támogatási Megállapodása 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„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:
- utazás-, táplálékkiegészítés költségei.
7.
A 2006. év második félévének iskolatej-beszerzésére igénybe vehető, a 63/2006. (VIII. 8.) Kt.
határozatban tervezettnél 364.000,- Ft-tal kevesebb összegű állami támogatást az általános
tartalék terhére pótolja.
8.
Az 51/2005. (VIII. 9.) Kt. határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Az Oroszlány, Rákóczi F. u. 58-60-62. számú társasház végfalán elhelyezkedő sgrafittó
művészeti alkotás helyi védelmének biztosítása érdekében hozzájárul az épület
tatarozásához szükséges engedély szakértői véleménynek megfelelő megadásához. A
restaurálás művészeti, műszaki kérdéseinek tisztázását követően a felújítás költségeit 2007.
év első félévében tárgyalja.”
9.
Elkülönít a borbálai óvoda tornaszobájának kialakítására 2 500 000 Ft-ot a Brunszvik óvoda
ablakcseréjére biztosított költségvetési keret maradványából.
10. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kollégium vizesblokkja beázásának okait vizsgáltassa ki,
és az épületet károsító állapotokat szüntesse meg az általános tartalék terhére.
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11.

Köszönetét fejezi ki azoknak a pedagógusoknak, szociális ágazatban dolgozóknak, civil
szervezetek tagjainak, segítőknek, akik a nyári szünetben élményt nyújtó programokat
biztosítottak városunk tanulóinak, továbbá köszönetet mond az "Oroszlányi Sportfesztivál és
Környezetvédelmi Nap" szervezőinek, lebonyolítóinak és támogatóinak.
12. Elfogadja az oktatási intézmények alkalmazotti létszámának módosítását és utasítja a
polgármestert, hogy a létszámváltozásokat a költségvetésen vezesse át.
13. a)
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közös fenntartására 2001. július 1-jén kötött
társulási megállapodást 2006. december hó 31. napjával felmondja, egyidejűleg elfogadja
a társulás 2007. január hó 1. napjától történő megszüntetését.
b)
Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a pénzügyi elszámolásról a társulási megállapodás
10. pontjának megfelelően gondoskodjon.
14. A „Sportpályák kialakítása” tárgyú, a közbeszerzési törvény Negyedik Része szerinti eljárást
felveszi a 2006. évi közbeszerzés tervébe.
15. a.
Az alábbiak szerint csoportosítja át költségvetési kiadásait:

Megnevezés

jelenlegi k öltségvetési
előirányzat
eFt

2006. évi k öltségvetési
módosított előirányzati
javaslat
eFt

k ülönbözet
(+/-) eFt

Belterületi uatk felújítása:
Garázsokhoz vezető út
Mészáros köz
Korányi utca
Bem Józs ef utca
Április utca
Petőfi utca
Belterületi utak öss zesen

29 246
3 686
2 800
6 533
7 265
200
49 730

25 547
4 776
3 418
6 509
7 246
203
47 699

Bokodi úti cs atorna felújítása

49 200

49 451

Brunszvik óvoda ablakcseréje

20 815

16 390

Borbálai óvoda tornas zoba

-

2 500

2 500

Bánki D. úti pálya bekerítése

-

2 214

2 214

Fő tér felújítása

37 885

39 055

1 170

Bölcőde felújítás a

13 190

16 402

321
2 891

170 820

173 711

2 891

Mindös szesen:

-

-

3 699
1 090
618
24
19
3
2 031
251

-

4 425

A 2.891 e Ft-os többlet igényt a Bölcsőde felújításához a 2007. évi fejlesztési célú hitelkeret
terhére biztosítja.
b. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert, hogy a felújításokat elvégeztesse.
Határidő:
a határozat kihirdetésére:
a 2.c pont esetében:
a 12. b. pont esetében:

2006. október 4.
a Nyilatkozat továbbítására és a pályázat kiírására: 2006. október 2.
2006. december 31.

Felelős:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtására:
a 2. d pont esetében:
a 12. b. pont esetében:

Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester
Kardics István ESZB elnöke
Répási Jánosné intézményvezető
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71/2006. (IX. 26.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2006. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolóját az alábbiak szerint jóváhagyta:
1.

A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait –
Oroszlány város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (III. 1.) Ör.
rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.
2.
A képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetési előirányzatainak első félévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok EFt-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2006. első félévi
Teljesítés
megnevezése
előirányzat
Előirányzat
teljesítés
alakulása
Kiadások főösszege
4.489.156
4.729.353
2.399.040
51 %
Bevételek főösszege
4.489.156
4.729.353
2.504.081
53 %
3.

Az önkormányzat 2006. I. félévi teljesítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
- 1. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2006. I. félévi költségvetése
(bevételek),
- 2. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2006. I. félévi költségvetése
(kiadások),
- 3. számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2006. I. félévi bevételeinek
részletezése,
- 4. számú melléklet : Az intézmények tevékenységének 2006. I. félévi bevételei,
- 5.a számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2006. I. félévi bérjellegű
kiadásai,
- 5.b számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2006. I. félévi egyéb dologi
kiadásai,
- 5.c számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2006. I. félévi közüzemi díj
kiadásai,
- 5.d számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2006. I. félévi segélyezés teljesítése
és Működési célú pénzeszköz átadások 2006. I. félévi teljesítése,
- 6. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2006. I. félévi kiadásai,
- 7. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2006. I. félévi felhalmozási kiadásai,
- 8. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2006. I. félévi felújítási kiadásai,
- 9. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2006. I. félévi adósságszolgálatának
teljesítése,
- 9.a számú melléklet: Hitelállomány 2006. június 30-án,
- 10. számú melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat 2006. I. félévi költségvetése,
- 11. számú melléklet: Intézményfinanszírozás alakulása 2006. június 30-ig.

Határidő:
Felelős:

azonnal
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

72/2006. (IX. 26.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a 0414/11, 0448/5, 0448/6, 0448/7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásával,
2. Egyetért a 0265/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásával, a területnek a tulajdonos költségén
történő közművesítése mellett.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére : 2006. október 4.
a határozat végrehajtására: folyamatos
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
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73/2006. (IX. 26.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. Tv. 7. §-a
(3) bekezdése b. pontja felhatalmazása alapján, a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. §a (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével Oroszlány város közigazgatási területének
terület-felhasználási rendjét a Terület-felhasználási helyszínrajz című, TSZ-J/M jelű Rp.I.
147-8/IM. Munkaszámú tervlapon ábrázoltak és a határozat 1. számú mellékletét képező
Oroszlány város településszerkezeti tervének leírása című dokumentációban rögzítettek
szerint hagyja jóvá.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat kihirdetésére: 2006. október 4.

74/2006. (IX. 26.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyszerű környezettervezési tervpályázat kiírását határozza el az Oroszlány Óváros
Rehabilitációjának akciótervében 9. tömbbel jelölt területre, amely a Rákóczi út Haraszthegyi utca-Kossuth Lajos utca - Asztalos János utca - Mészáros Lajos utca által
határolt területet foglalja magába.
2. A 2006. évi költségvetésében elkülönített, az előkészítéshez szükséges 15 M Ft terhére 2,5 M
Ft-ot a tervpályázat finanszírozására fordít.
3. A tervpályázati dokumentáció összeállításával a Partner Mérnöki Iroda Kft-t bízza meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. október 4.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

75/2006. (IX. 26.) 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: 2006. október 4.
a határozat kihirdetésére Dr. Judi Erzsébet jegyző

76/2006. (IX. 26.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fenntartásában működő
közoktatási intézmények 2005/2006. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. október 4.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

77/2006. (IX. 26.) Kt. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a következő képviselő-testületnek a
fogyatékosok nappali intézményének megvalósítását a Móra Ferenc Kollégium épületében a Benedek
Elek Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium intézményi keretei között.
Határidő:
Felelős:

a kihirdetésre: 2006. október 4.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

78/2006. (X. 10.) Kt. sz. határozat:
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (települési képviselők, bizottsági elnökök,
bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása), bizottsági tagok megválasztása, külső
bizottsági tagok eskütétele
4. Alpolgármester választása, eskütétele
5. A polgármester illetményének, juttatásainak megállapítása
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6. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
7. A Képviselő-testület 2006. október, november és december havi munkatervének
megtárgyalása
8. Munkacsoport létrehozása Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Városi
Televízió műsorszolgáltatási szerződés, és a közbeszerzés feltételeinek megállapítására
9. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlés összehívásának kezdeményezése
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

79/2006. (X. 10.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját
elfogadta a választás eredményéről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. október 18.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

5

80/2006. (X. 10.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület bizottságait, valamint a
bizottságok személyi összetételét a következők szerint határozza meg:
Pénzügyi Bizottság:
Elnök: Kardics István
Képviselő tagok: Juhász József, Orbán Ferenc, Papp Péter
Nem képviselő bizottsági tagok: Molnár Ferenc, Sólyom Jöran, Dr. Őri Zoltán
Tanácsnok: Juhász József
Egészségügyi és Szociális Bizottság:
Elnök: Veilandics Béla
Képviselő tagok: Molnár Ferenc Béla, Módi Miklós
Nem képviselő bizottsági tagok: Fucskó Lászlóné, Illeg Pál
Tanácsnok: Módi Miklós
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság:
Elnök: Jugovics József
Képviselő tagok: Hartmann József, Szabó Istvánné, Vargáné Vojnár Katalin
Nem képviselő bizottsági tagok: Acsády Mihály, Benyiczki Ágota, Tassiné Dorwekinger Mária
Tanácsnok: Vargáné Vojnár Katalin
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság:
Elnök: Metzger Gyula
Képviselő tagok: Gyuga Mihály József, Huber Antal, Torma Lajos
Nem képviselő bizottsági tagok: Hermann István, Nádasdy Antal, Przygoczki Ferenc
Tanácsnok: Gyuga Mihály József
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. október 18.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

81/2006. (X. 10.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag támogatta,
alpolgármester megválasztását célzó szavazólapra Székely Antal neve felkerüljön.
Határidő:
5

a határozat kihirdetésére: 2006. október 18.

Módosította: a 100/2007. (IX. 25.) Kt. sz. határozata. Hatályba lép: 2007. október 3. napján.

hogy

az
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Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

82/2006. (X. 10.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság elnökévé
Juhász József, a bizottság tagjaivá Papp Pétert és Huber Antal települési képviselőt megválasztotta.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. október 18.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

83/2006. (X. 10.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízatásának időtartamára Székely Antalt
társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. október 18.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

84/2006. (X. 10.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. év október hó 1. napjától kezdődően
3. Rajnai Gábor polgármester illetményét havi bruttó 490.000 Ft-ban;
4. jutalmát a végzett munkájának utólagos értékelése alapján évi maximum bruttó 2.940.000 Ftban állapítja meg;
7. egyéb juttatásként évi 73.600 Ft ruházati költségtérítést, 9.000 Ft/hó étkezési hozzájárulást
állapít meg;
8. a költségtérítés összegét havi 147.000 Ft-ban határozza meg, melynek kifizetése havonta
történik;
9. 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:

2006. október 18.
a határozat kihirdetéséért Dr. Judi Erzsébet jegyző

85/2006. (X. 10.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Székely Antal társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 171.300,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

2006. október 18.
a határozat kihirdetéséért Dr. Judi Erzsébet jegyző

86/2006. (X. 10.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. október, november és december hónapi
ülésnapjait és munkatervét az előterjesztés melléklete szerint határozza meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. október 18.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

87/2006. (X. 10.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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1. A helyi televíziós műsorszolgáltatás tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás
előkészítésére és az eljárás alapján megkötendő szerződés tartalmára vonatkozó javaslattétel
céljából az alpolgármester elnökletével az állandó bizottságok elnökeiből, valamint a pártok
által delegált személyekből álló eseti munkacsoportot hoz létre.
2. Az 1. pont szerinti eseti munkacsoport az eljárás és a szerződés tartalmára vonatkozó döntési
javaslatát soron következő ülésén terjeszti a Képviselő-testület elé.
3. Az 1. pont szerinti eseti munkacsoport megszűnik, ha feladata végrehajtásáról szóló
előterjesztést a Képviselő-testület elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. október 18.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

88/2006. (X. 10.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Kezdeményezi az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlésének összehívását.
2.
Felhatalmazza a polgármestert hogy a közgyűlésen Dr. Sunyovszki Károly igazgatósági tag
megbízatásának megszűntetését, és ezzel egyidejűleg Lázár Mózes igazgatósági taggá történő
választását támogassa.
3.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közgyűlésen Modrián Vilmos felügyelő bizottsági tag
megbízatásának megszűntetését és Hartyáni László Imre felügyelő bizottság tagjává történő
megválasztását támogassa.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. október 18.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

89/2006. (X. 31.) Kt. sz. határozat:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Oroszlány Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés-tervezésének előkészítése
3. 2007. évi belső ellenőrzési program
4. Óváros rehabilitációja-prioritáok meghatározása
5. SZEMÜNK FÉNYE PROGRAM keretében bérleti konstrukcióban megvalósítható intézményi
világítás-korszerűsítés
6. A Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programjának, az általános és
középiskolák helyi tantervének módosítása, intézményi minőségirányítási programok
módosítása
7. Tájékoztató Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület 2006. évi munkájáról
8. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány 2006. évi tevékenységéről, működési
feltételeinek biztosításáról
9. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés
10. Az egyedi államigazgatási ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

90/2006. (X. 31.) 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, hogy az Önkéntes köztestületi tűzoltóságok részére kiírt
„kommunikációs és ügyeleti vezérlőrendszer korszerűsítése” pályázat önerejének biztosítására
2.621.615 Ft-ot a 2005. évi Kt. határozatokra elkülönített céltartalékból csoportosítson át.
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3. a. Hozzájárul a Rákóczi szobor költségeihez. Felhatalmazza a polgármestert a Rákóczi Szövetség
Oroszlányi Szervezetével történő támogatási megállapodás megkötésére, elszámolási
kötelezettséggel, valamint azzal a kitétellel, hogy az emlékmű Oroszlány közigazgatási
területéről nem vihető el.
3. b. Utasítja a polgármestert, hogy az 1.000 E Ft-ot az „ egyéb bevételek” terhére átadott
pénzeszközként biztosítsa, a fenti tételeket a legközelebbi költségvetés-módosítás keretében
vezesse át a költségvetésen.
4.
Köszönetét fejezi ki azoknak a pedagógusoknak, edzőknek, segítőknek, támogatóknak, akik
hozzájárultak városunk diákjai előző tanévben országosan kimagasló művészeti-, tanulmányi-,
illetve sport eredményeinek eléréséhez.
5. Egyetért a „Szakrendelő mögötti út burkolat-felújítása” tárgyú beruházás megvalósításával. E
munka értékét bruttó 11.410 e Ft összegben határozza meg, melyből 5.704.981,- Ft-ot a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által jóváhagyott támogatásból finanszíroz, a
fennmaradó 5.705.019,-Ft kifizetésének előirányzataként a 700 millió Ft összegű fejlesztési
hitelkeretet határozza meg.
6.
„A Szakrendelő mögötti út burkolat-felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert és az eljárást felveszi a 2006. évi közbeszerzési
tervébe.
10. Az „Oroszlány Óváros rehabilitációjának akciótervében 9. tömbbel jelölt területre vonatkozó
egyszerű környezettervezési tervpályázati eljárást” felveszi 2006. évi közbeszerzési tervébe.
11. Az „Oroszlány Óváros rehabilitációja” című pályázati anyaggal összefüggésben tendertervek
és engedélyes tervek megrendelését határozza el. E munkák bruttó értékét 12,4 millió Ft
összegben határozza meg, melynek forrását az Óváros rehabilitáció akcióterv előirányzata
biztosítja.
12. A 4. pontban meghatározott tervezési szolgáltatás megrendelésére irányuló eljárást felveszi a
2006. évi közbeszerzési tervébe. Az eljárás megindítására felhatalmazza Rajnai Gábor
polgármestert.
13. Közbeszerzési pályázatot kíván kiírni: a) a testületi ülések élő, egyenes adásban, a meglévő
városi kábelhálózaton keresztül történő televíziós közvetítésére, valamint b) Oroszlány város
lakosságának az önkormányzat életének eseményeiről, a képviselő-testület, a hivatal, a városi
intézmények, civil szervezetek, közösségek, stb. tevékenységéről heti rendszerességgel történő
tájékoztatására. Az a) és b) pontok szerint meghatározott tárgyú eljárásokat felveszi a 2006.
évi közbeszerzési tervébe. Utasítja a polgármestert, hogy a pályázatok kiírásáról az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelő tartalommal gondoskodjék. A pályázatokról a
képviselő-testület dönt az e célra létrehozott eseti munkabizottság javaslatának figyelembe
vételével. A nyertes pályázókkal a Képviselő-testület megbízási szerződést köt.
14. a.) Egyetért a 02/51, 02/53, valamint a 0330/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásával, az
ingatlanok tulajdonos költségén történő közművesítése mellett,
b.) Nem ért egyet a 02/56 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásával, mivel az érintett telek
belterületbe csatolása nem eredményez az elfogadott szabályozásnak megfelelő,
telekalakítást, illetve beépítést.
15. A 88/2006. (X.10.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint egészíti ki: „4. Az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. Közgyűlése részére a 2. és 3. pontban meghatározott személyi módosítással
javasolja az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak az
újraválasztását. A megbízatás lejárta időpontjának a vezérigazgatói tisztség mandátumának
2011. május 26-ai lejártát javasolja. Felhatalmazza a polgármester a Közgyűlésen Oroszlány
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntésének megfelelő tartalmú képviseletére.”
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére : 2006. november 8.
a 2. pont esetében: a közbeszerzési eljárás megindítására : 2006. november 3., a
szerződés megkötésére: 2006. december 31.
az 5. pont esetében: a közbeszerzési eljárás megindítására: 2006. november 3.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester
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91/2006. (X. 31.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési koncepciójának
megalkotását az Ütemterv Képviselő-testületi ülést követő feladatai szerint hajtja végre.
Határidő

Feladat

2006. november 10. Az intézmények által benyújtott tervszámok ellenőrzése,
az elfogadott tervszámok benyújtása a jegyzőnek
2006. november 22. Az ellenőrzött intézményi tervszámok és a hivatali
adatok alapján a 2007. évi költségvetési koncepció
összeállítása
2006. november 23. A 2007. évi költségvetési koncepció kiküldése a
bizottságoknak
2006. november 27. Bizottságok kialakítják véleményüket a koncepciótervezetről
2006. november 27. Pénzügyi Bizottság javaslatot tesz a hiány kezelésének
módjára
2006. november 30. Képviselő-testületi anyag kiküldése a 2007. évi
költségvetési koncepció december 12-i tárgyalásához
2006. december 12. Képviselő-testület tárgyalja a 2007. évi költségvetési
koncepciót
Felelős:
Határidő:

Felelős
Polgármesteri Hivatal
revizora
Pénzügyi osztályvezető
Jegyző
Bizottságok elnökei
Pénzügyi
elnöke
Jegyző

Bizottság

Polgármester

Ütemterv szerint
Ütemterv szerint

92/2006. (X. 31.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Elfogadja a 2007. évre vonatkozó ellenőrzési naptár szerinti ütemezésben az intézmények belső
ellenőrzését.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésre: 2006. november 14.
végrehajtása: az 1. számú melléklet szerint
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

93/2006. (X. 31.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
4. Egyetért az előterjesztés szerinti 1., 2., 5., 6., 9. tömbben meghatározott munkáknak az
Óváros rehabilitációja című pályázat keretében történő előkészítésével.
5. Egyetért az 56/2006. (VI. 27.) Kt. határozat szerinti előkészítési költségek terhére az alábbi
tervezési munkák megkezdésével:
a. az előterjesztés szerinti 1. 2., 5. és 6. tömb zöldfelületi munkáinak, szervizútjának,
útjainak, parkolóinak tervezése,
b. az 1., 2., 5. és 6. tömb a) pont szerinti munkáival érintett területein az önkormányzat
tulajdonában lévő közművek cseréjére vonatkozó tervek,
c. a 9. tömb középfokú oktatási intézményeinek közös udvara terve,
d. a 9. tömb Haraszthegyre vonatkozó tervpályázatát követően a nyertes pályázó által
elkészített engedélyes tervek (zöldfelület, játszótér).
6. Egyetért Fürst S. u. 5-7-9., Petőfi S. u. 29-31. épület körüli terület környezettervének, a József
Attila Általános Iskola felújítási tervének, a Ságvári Endre Általános Iskola felújítási tervének
az Óváros rehabilitációja című pályázat keretében történő megvalósításával.
Határidő:

folyamatos
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Felelős:

Rajnai Gábor polgármester

94/2006. (X. 31.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola,
Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola, József Attila Általános Iskola, Ságvári Endre Általános Iskola, Oroszlány Város
Óvodái, Bölcsődei Szolgálat, Művelődési Központ és Könyvtár, és a Városi Sporttelep világítási
rendszere korszerűsítése érdekében megbízza a polgármestert a CAMINUS Zrt. ajánlatára vonatkozó
szerződés előkészítésével, tartalmának pontosításával, szükség esetén a kiegészítő tartalom
meghatározásával, valamint a szerződés tervezet képviselő-testület elé történő terjesztésével.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. november 8.
a határozat végrehajtására: folyamatos
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester

95/2006. (X. 31.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
4. Jóváhagyja a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programját a helyi
tantervvel együtt.
5. Jóváhagyja a József Attila Általános Iskola, a Ságvári Endre Általános Iskola és az Eötvös
Loránd Szakközép- és Szakiskola kiegészített és egységbe foglalt helyi tantervét.
6. Jóváhagyja a József Attila Általános Iskola és a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola módosított Minőségirányítási Programját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. november 8.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

96/2006. (X. 31.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány Város Polgárőr
Egyesület 2006. évi tevékenységéről szóló tájékoztatást, megköszöni és elismeri áldozatos
tevékenységüket.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006.november 8.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet

97/2006. (X. 31.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány 2006. évi
tevékenységéről, működési feltételeinek biztosításáról adott tájékoztatását az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja, és megköszöni magas színvonalú munkájukat.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006.november 8.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet

98/2006. (X. 31.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, egyidejűleg a 2/284-25/2006. számú határozatot
helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. november 8.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

99/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
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2. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének I-III. negyedévi
teljesítéséről
3. A szennyvízkezelési díj megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 27/2000. (XII. 27.)
Ör. rendelet módosítása
4. A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 44/2005. (XII. 28.) Ör. rendelet módosítása
5. A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési díjáról szóló módosított 37/2004. (XII. 29.) Ör.
rendelet módosítása
6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelet módosítása
7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
többször módosított 3/2003. (III. 5.) ÖK rendelet módosítása
8. A parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 26/2003. (XII. 24.) Ör. rendelet módosítása
9. A közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendelet, valamint a
közterület-használati díjak módosítása
10. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata által alapított közalapítványok működéséről,
vagyonáról
11. A továbbképzés és a továbbtanulás tapasztalatai az intézményekben
12. Vagyonértékesítés
13. Kérdés, interpelláció
14. „Jó tanuló, jó sportoló” cím adományozása
100/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat:
1. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 60/2006. (VI.27.) Kt. számú határozatában
foglalt kezességvállalása alapján 2.000.000 Ft-ot a 2005-ös Kt. határozatokra elkülönített
céltartalékból csoportosítson át az Önkéntes Tűzoltóság gépjárműfecskendőjének beszerzésére, és
teljesítse az önkormányzat kezességvállalásból eredő kötelezettségeit.
2. a. Nem fogadja el a CAMINUS Zrt. ajánlatát az intézmények belső világításának korszerűsítésére.
b. Az intézmények belső világításkorszerűsítési munkáit saját beruházásba valósítja meg,
ütemezetten. A 2007. évben kivitelezendő munkákat az Önkormányzati Infrastruktúra
Fejlesztési Hitelprogram 2007. évi hitelcéljai között szerepelteti.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. december 6.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

101/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2006. évi költségvetésének I-III. negyedévi
teljesítéséről szóló beszámolóját az alábbiak szerint jóváhagyta:
1.

A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait –
Oroszlány város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (III. 1.) Ör.
rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetési előirányzatainak I-III negyedévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok EFt-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2006. I-III
Teljesítés
megnevezése
előirányzat
előirányzat
negyedévi
alakulása
teljesítés
Kiadások főösszege
4.489.156
4.946.136
3.874.324
78 %
Bevételek főösszege
4.489.156
4.946.136
3.584.673
72 %
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3. Az önkormányzat 2006. I-III. negyedévi teljesítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
- 1. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi költségvetése
(bevételek),
- 2. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi költségvetése
(kiadások),
- 3. számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2006. I-III. negyedévi
bevételeinek részletezése,
- 4. számú melléklet : Az intézmények tevékenységének 2006. I-III. negyedévi bevételei,
- 5.a számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2006. I-III. negyedévi bérjellegű
kiadásai,
- 5.b számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2006. I-III. negyedévi egyéb
dologi kiadásai,
- 5.c számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2006. I-III. negyedévi közüzemi
díj kiadásai,
- 5.d számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi segélyezés
teljesítése és Működési célú pénzeszköz átadások 2006. I-III negyedévi teljesítése,
- 6. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2006. I-III. negyedévi kiadásai,
- 7. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi felhalmozási
kiadásai,
- 8. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi felújítási
kiadásai,
- 9. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi
adósságszolgálatának teljesítése,
- 9.a számú melléklet: Hitelállomány 2006. szeptember 30-án,
- 10. számú melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat 2006. I-III. negyedévi költségvetése,
- 11. számú melléklet: Intézményfinanszírozás alakulása 2006. szeptember 30-ig.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

102/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármester urat, hogy vizsgáltassa meg, a 129.123
E Ft, mint állami normatív támogatás csökkenés mérsékelhetőségi lehetőségeit. A jövőre nézve
dolgoztassa ki azon összefüggéseket, melyek pénzügyileg a lehető legkedvezőbb helyzetet
eredményezik a helyi adók, meglévő és esetleg bevezetendő új támogatások, illetve az állami
normatíva elvonások összefüggésében.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Rajnai Gábor polgármester
103/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
A szennyvíz és csatornamű üzemeltetésére létrejött használatba adási és üzemeltetési szerződés 14. §-a
szerinti bérleti díjat 90.515.000 Ft-ban, ezen belül a 2007. évi fajlagos költségek csökkentésére
irányuló támogatás összegét 61.913 EFt-ban, a felújításra felhasználható összeget 28.602 EFt-ban
állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. december 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

104/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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1.

a közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendeletében szabályozott,
a közterület használatáért fizetendő díj mértékét, megfizetésének határidejét és módját 2007.
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)

Területi kategóriák
I.
II.
III.
1080,1080,1080,-

1220,-

940,-

610,-

1220,-

940,-

610,-

440,-

330,-

220,-

(Ft/m /nap)

1220,-

940,-

890,-

(Ft/hó)

1000,-

1000,-

1000,-

3000-

3000,-

3000,-

3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű
kisteherautóval
(Ft/jármű/nap)

4000,-

4000,-

4000,-

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

7000,-

7000,-

7000,-

(Ft/jármű/nap)

3000,-

3000,-

3000,-

(Ft/jármű/hó)

1330,-

1330,-

1330,-

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

50,-

50,-

50,-

Vendéglátó-ipari terasz

május 1-jétől szeptember 30-áig (Ft/m2/hó)
2

október 1-jétől április 30-áig (Ft/m /hó)
2

Alkalmi árusítás
Alkalmi virágárusítás őstermelők részére
Mozgóárusítás
személyautóval

(Ft/jármű/nap)

Mozgóbolt
Taxi álláshely használata

Üzemképtelen gépjármű elhelyezése

(Ft/jármű/nap)

1080,-

1080,-

1080,-

lakókocsi, utánfutó tárolása

(Ft/jármű/nap)

1080,-

1080,-

1080,-

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

660,-

660,-

660,-

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

550,-

550,-

550,-

(Ft/m2/nap)

70,-

70,-

70,-

2

(Ft/m /nap)

50,-

50,-

50,-

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.

40,-

35,-

35,-

(Ft/m2/nap)

6680,-

6680,-

6680,-

Építési munkával kapcsolatos állvány 10 m2-ig
2

Építési munkával kapcsolatos állvány, 10 m felett

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.
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Közterület-használati díj megfizetésének határideje és módja:
-

-

2.

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.
Az üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű gépjárművek
parkolása céljából kijelölt, több álláshely területigénye a díjfizetés szempontjából nem vonható
össze.
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 91/2005. (XI. 22.) Kt. határozatát 2006. december 31-ei hatállyal hatályon kívül helyezi.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2006. december 6.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
105/2006. (XI. 28.) 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, az Oroszlány
Környezetvédelméért közalapítványok 2006. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja,
egyben megköszöni a kuratóriumok tagjainak tevékenységét.
2. A Saját lakásért Oroszlányon közalapítvány által 2007. január 1. napjától 2007. december 31ig nyújtandó kedvezményes kamatozású kölcsön mértékét 3,9 %-ban határozza meg.
3. Megállapítja, hogy az Oroszlány Környezetvédelméért közalapítvány közfeladatai ellátásának
biztosítása más módon, más szervezeti keretben: Oroszlány Város Önkormányzata, annak
bizottságai, illetve polgármesteri hivatala útján hatékonyabban valósíthatók meg, ezért a
közalapítvány megszüntetését kéri a bíróságtól. Utasítja a polgármestert a megszüntetés iránti
kérelem Tatabánya Városi Bírósághoz történő benyújtására. Az alapítvány megszűnése esetén
a közalapítvány vagyonát a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célja fordítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. december 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

106/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fenntartásában működő
közoktatási intézmények továbbképzéséről készült tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. december 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

107/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a 2115 hrsz-ú kivett közterület megosztást követő értékesítésével.
2. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató ZRt-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak
megfelelő, nyilvános versenytárgyalás keretében történő értékesítésre.
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3. Az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja a 2122/190 hrsz-ú ingatlan megosztást követő
értékesítését Városi Piac céljára 28.000.000 Ft +áfa összegben, a 4700/9 hrsz-ú MÉH telep
mögötti terület értékesítését 12.980.000 Ft + áfa összegben, valamint a 724, 719, 718/2 hrsz-ú
ingatlanok értékesítését 90.698.000 + áfa összegben.
4. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rajnai Gábor polgármester

108/2006. (XI. 28.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntető címet adományoz:
Hostya Viktornak és Kozák Juliannának a Ságvári Endre Általános Iskola, Kuzsmiczky Lucának
és Kuzsmiczky Rékának a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola, valamint Szabó
Eszternek a József Attila Általános Iskola tanulóinak.
2. Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy a 2006. december 12-ei Képviselő-testületi ülésre
készítse elő a kitüntetések átadását.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2006. december 6.
a kitüntetések átadására: 2006. december 12.

Felelős:

a határozat kihirdetése: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a kitüntetések átadása: Rajnai Gábor polgármester

109/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A 2006. évi költségvetés – 2/2006. (III. 1.) Ör. rendelet – módosítása
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről szóló
6/2001. (IV. 4.) ÖK rendelet, bérlakás üzemeltetési szerződés módosítása, bérlakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok
4. A helyi adókról szóló 39/2005.(XII. 28.) Ör. rendelet módosítása
5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
többször módosított 3/2003. (III.5.) Ök rendelet módosítása
6.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) ÖK
rendelet módosítása
7. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási megállapodás és alapító
okirat módosítása
8. A 2007. évi költségvetési irányelvek meghatározása és a 2007. évi beruházási koncepció
elfogadása
9. Valamennyi intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, módosítása
10. Oroszlány Város Önkormányzata Közművelődési Koncepciója
11. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. évi munkaterve
12. A Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. üzletrészének értékesítése
13. Vagyonértékesítés
14. „Megbízási szerződés kommunikációs tevékenység ellátására” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet 9. Címe szerinti tárgyalásos
közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelése
15. Kérdés, interpelláció
16. Arany János Tehetséggondozó Program pályázatainak támogatása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

110/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
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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 a temető üzemeltetési költségeinek, valamint a temetői díjak elszámolásából, a 2006.
év végén jelentkező különbözet LIBITINA Kft részére történő biztosításával a felmerült
többletköltségek mérséklésére.
3.a. Elfogadja a polgármester beszámolóját az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységéről.
3.b. Az Oroszlányi Többcélú Kistérség Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 1.
számú melléklete szerint minősített többséggel elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a
módosított társulási megállapodás aláírására.
3.c. Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát az előterjesztés 2.
számú melléklete szerint módosítja.
3.d. A polgármesteri hivatal engedélyezett létszámkeretét 2007. január 1-jétől 2 fővel megemeli.
3.e. Utasítja a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatal létszámváltozását a költségvetésen
vezesse át.
3.f. A polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási
rendjét meghatározó 80/2002. (XII. 17.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
- A határozat „5. Városfenntartási Osztály” pontjának „Területfejlesztési Csoport” bekezdését
hatályon kívül helyezi.
- A határozatnak a polgármesteri hivatal szervezeti tagozódását meghatározó pontjait a
következő 9. ponttal egészíti ki „9. Kistérségi Iroda”.6
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 60/2006. (VI.27.) Kt. számú határozatában
foglalt kezességvállalása alapján 2.000.000 Ft-ot a 2005-ös Kt. határozatokra elkülönített
céltartalékból csoportosítson át az Önkéntes Tűzoltóság gépjárműfecskendőjének beszerzésére, és
teljesítse az önkormányzat kezességvállalásból eredő kötelezettségeit.
5. Minősített többséggel meghozott döntésével az építésügyi igazgatás területén keletkező egyes
feladatok ellátására létrehozott társulást 2006. december 31. napjával megszünteti.
6.
Támogatja a Bakfark Bálint Alapfokú Művelődésoktatási Intézmény csatlakozását a VelenceiTó Vértes Térségi Művészeti Iskolák Menedzsment Tanácsának Szövetségéhez.
7. a. „A Városi uszoda üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására felhatalmazza
Rajnai Gábor polgármestert és az eljárást felveszi a 2006. évi közbeszerzési tervébe. Az
üzemeltetési szerződés időtartamát 5 év határozott időben állapítja meg.
7.b A Városi Uszoda üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás során az ajánlattevőktől az uszoda
üzemeltetésére vonatkozó részletes üzleti terv és költségvetés-kimutatás csatolását írja elő. A
2007. évi költségvetési koncepcióból törli a Városi uszoda üzemeltetésére tervezett 45 millió Ft
+ áfa összegű előirányzatot és az üzemeltetés költségeit az általános tartalék terhére biztosítja a
közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok ismeretében.
8. „A Majki összekötő út című projekt megvalósíthatósági tanulmányának és pályázati
dokumentációjának elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására felhatalmazza Rajnai
Gábor polgármestert és az eljárást felveszi a 2006. évi közbeszerzési tervébe.
9.a. A Raiffeisen Bank Rt. (a továbbiakban: Bank) valamint Oroszlány Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Biztosítéknyújtó) között 2005. november 28-án 918/2005. ügyszámon közokirati
formában létrejött jelzálogszerződés valamint 2005. november 28-án magánokirati formában
létrejött ingatlan opciós megállapodás módosítása, a Bank javára 724 hrsz-ú 3 ha 1380 m 2
nagyságú futballpálya telekingatlanra bejegyzett jelzálogjog és opciós vételi jognak a tulajdoni
lapról történő törlése érdekében 105 M Ft (egyszázöt millió forint) készfizető kezességet vállal a
Landford Kft. mint Hitelfelvevőnek a PFS-05-11-13, PFS-05-11-14, valamint PFS-05-11-15
számokon létrejött Hitelszerződések alapján Bankkal szemben fennálló kötelezettségei
biztosítékaként. Felhatalmazza a polgármestert a Banki szerződésmódosítások aláírására.
9.b. A 90/2005. (XI. 22.) Kt. számú határozat 13. pontját, és 8/2006. (I. 24.) Kt. számú határozat 3.
pontját hatályon kívül helyezi, egyidejűleg az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében
hozzájárul Oroszlány Város Önkormányzata, valamint a Landford Kft. közötti fedezetbiztosítási
6

A határozat 3.f. pontját a 63/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezte.

117

10.
11.

12.
13.

megállapodásnak az előterjesztés melléklete szerinti módosításához. Felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Jóváhagyja a Petőfi udvar 1-7, illetőleg 3/a-b épületek felújítási munkáit 42.317.000 Ft+áfa
összegben, felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti szerződés
aláírására.
A káptalanfüredi tábor üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására felhatalmazza
Rajnai Gábor polgármestert és az eljárást felveszi a 2006. évi közbeszerzési tervébe. Az
üzemeltetési szerződés részletes feltételeit az 53/2004. (VI.29.) Kt. határozat szerinti
közbeszerzési szabályzat 7. pontja alapján létrehozott közbeszerzési döntést hozó munkacsoport
állapítja meg.
A 2007. évi költségvetésében az Óváros rehabilitáció engedélyes terveinek és tenderterveinek
megrendelése céljából az 56/2006. (VI. 27.) Kt. határozat szerinti előkészítési költségek
előirányzatát 20 M Ft összegben tervezi.
A Központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos költségek viseléséről 2007. évi
költségvetésében gondoskodik.
Hozzájárul a külön megállapodás 8. ponttal történő kiegészítéséhez az alábbiak szerint:
„8. A társult önkormányzatok hozzájárulásainak összege évente minimum a KSH által kiadott
inflációs árindexnek megfelelő összeggel emelkedik, első alkalommal 2008. január 1-jétől.”

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. december 20.
a 7-8. pont esetében: 2006. december 31.
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

111/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Egyetért az üzemeltetési szerződésnek az előterjesztés melléklete szerinti módosításával,
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
2.
A bérlakás-rendszer átalakításával összefüggésben felmerülő feladatok ellátására 12.942.000 Ft
előirányzatot biztosít a 2007. évi költségvetésében.
3. Egyetért a lakbér és közüzemi díjból 2006. december 31-én fennálló hátraléknak 8 %-os vételáron
az Oroszlányi Szolgáltató ZRt. részére való átruházásával. Felhatalmazza a polgármestert az
előterjesztés melléklete szerinti - 2006. december 31-ei aktuális hátralékot tartalmazó megállapodás aláírásra.
4. Határozott időre bérbe adott lakások esetén a lakást minimum forgalmi értéken, licit útján
értékesítse. A lakás vételára egy összegben kerüljön megfizetésre. 7
Határidő:
Felelős:

a 1. pont esetében: 2006. december 31.
a 2. és 3. pont esetében: 2007. január 31.
Rajnai Gábor polgármester

112/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
2007. január 1. napjával megszünteti a lakossági hulladékkezelési díjak mérséklésére biztosított
önkormányzati árkiegészítést, és felhatalmazza a polgármestert a depónia üzemeltetési szerződés
módosítására.
2.a. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
- a külterületeken, valamint a garázsoknál keletkező hulladék kezelési díj
ingatlantulajdonosokat érintő bevezetése érdekében gondoskodjék a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
előkészítéséről,
7

A határozat 4. pontját a 22/2007. (III. 27.) kt. sz. határozat 2. pontja hatályon kívül helyezte.
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hogy tárgyaljon a szolgáltatóval, a garázs és külterületi szolgáltatási szerződések
módosításáról.
2.b. Utasítja a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet a lehető legrövidebb időn belül, 2007. év
folyamán nyújtsa be a Képviselő-testület elé.
2.c. A rendelet-tervezet előkészítéséhez, a földhivatali adatkéréshez szükséges 5 millió forintot a
2007. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2006. december 20.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
113/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának és Alapító Okiratának a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi
észrevételei nyomán módosított változatait
2.
Felhatalmazza a polgármestert a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás módosított Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának aláírására
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rajnai Gábor

114/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés tervezéséhez és
végrehajtásához az alábbi irányelveket határozza meg:
1.
A működési kiadásokkal kapcsolatos irányelvek:
 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!
 A hosszabb távra kötött, de napjainkra már egyértelműen hátrányossá vált
szerződéseink felülvizsgálatát követően kezdeményezni kell a szerződések
újratárgyalását.
 A 2007. év folyamán esetleges likviditási problémák esetén rulírozó hitel felvételével
biztosítható az esedékes bérfizetési kötelezettségek.
 A feladatellátások közötti prioritást az alábbi sorrendben kell figyelembe venni:
1. prioritás: a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtása
2. prioritás: a beruházások és fejlesztések megvalósítása
3. prioritás: az önként vállalt feladatok ellátása.
2.
Az adósságállomány kezelésével kapcsolatos irányelvek:
 Az adósságállomány és a hiteltörlesztések kiemelt feladatként kezelendő!
 A felhalmozási kiadások kizárólag pályázati úton elnyert pénzeszközök alapján
növelhetők, mennyiben a saját erő is rendelkezésre áll.
3.
A fejlesztésekkel és a bevételekkel kapcsolatos irányelvek:
 Felhalmozási bevételeket kizárólag rendelkezésre álló szerződés alapján lehet tervezni!
 2007-ben 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, illetve a működési
költségek csökkentése 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!
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Fokozott figyelmet fordít a fiatal pályakezdők, fiatal házasok és a fiatal házasok
gyermekvállalásának segítésére, a fiatalok oroszlányi letelepedésének és munkavállalási
esélyük támogatására. Kiemelten kezeli a város lélekszámának növelését.
A 2006. évi költségvetés készítésének további munkálatait a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 28.§ (4) előírása alapján az 12. számú mellékletben meghatározott ütemterv
szerint kell végrehajtani.

Felelős:
Rajnai Gábor
Határidő:
a 2007. évi költségvetési rendelet elkészítése
115/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a 2007-2009. évre vonatkozó, az előterjesztés szerinti Beruházási Koncepciót.
2. A 2007. évi költségvetés tervezése során prioritást az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési
Hitelprogram céljainak biztosít.
3. A hitelprogram keretében rendelkezésre álló pénzeszköz 2007. év végéig történő biztonságos
felhasználása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az intézmények
felújításához még hiányzó tervek elkészíttetéséről, a rendelkezésre álló tervek esetében a
közbeszerzési eljárás megindításáról a kivitelező mielőbbi kiválasztására.
4. Az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram megvalósulásával párhuzamosan
tervezi a 2008-2010. évekre az oktatási intézmények felújításából még hátra lévő feladatok
végrehajtását.
5. A 2007. évben részt kíván venni az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
felújításának támogatásáról szóló programban önkormányzati támogatás biztosítása mellett.
Határidő:

1. pont: kihirdetésre: 2006. december 20.
2. pont: a 2007. évi költségvetés előkészítése
3. pont: folyamatos
4. pont: a 2007. évi Európai Uniós támogatási pályázati kiírások ismeretében,
legkésőbb a 2008 – 2010. évi Beruházási Koncepció előkészítésekor

Felelős:

1., 2. pont: dr. Judi Erzsébet jegyző
3., 4. pont: Rajnai Gábor polgármester

116/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Jóváhagyja a Szociális Szolgálat, Bölcsődei Szolgálat, a Művelődési Központ és Könyvtár, Oroszlány
Város Óvodái, a József Attila Általános Iskola, a Ságvári Endre Általános Iskola, a Benedek Elek
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium, a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola, az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola, a Bakfark Bálint Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és a Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. december 20.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

117/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Önkormányzatának Közművelődési Koncepcióját.
Határidő:
Felelős:

elfogadja

Oroszlány

Város

a határozat kihirdetésére: 2006. december 20.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

118/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2007. évi munkatervét, és utasítja
a jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározottak részére juttassa el annak 1 példányát.

120
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. december 20.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

119/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Egyetért az Oroszlány Város Térség-és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaság üzletrészének a
vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő zárt eljárás keretében, a vagyon nyilvántartási
értékén történő értékesítésével.
2.
Felhatalmazza a polgármestert a Kht. üzletrészének eladására irányuló tárgyalások
lefolytatására, az üzletrész 3.000.000 Ft névértéken való eladását tartalmazó szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2006. december 31.
Rajnai Gábor polgármester

120/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
7. Egyetért a Táncsics Mihály u. 11. fszt. 1. szám alatti, 583/10/A-28 hrsz-ú, 41 m 2 nagyságú
ingatlan értékesítésével.
8. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató ZRt-t az ingatlan vagyonrendelet eljárási szabályainak
megfelelő, nyílt eljárás keretében történő értékesítésére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rajnai Gábor polgármester

121/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oritel Kft. (székhely: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.) ajánlatával kapcsolatban
megállapítja, hogy ajánlattevő eleget tett hogy az ajánlatkérő részéről 2006. december 1-jén
megküldött hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, azaz a következő hiányosságokat határidőben
pótolta:
 Ajánlattevő a Kbt. 60. § (1) bek. d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem
állásáról felhívásra nyilatkozott.
 Ajánlattevő felhívásra csatolta a 2005. évi, számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójából az eredmény-kimutatás másolatát.
2. A Propaganda 17 Bt. (székhely: 2800 Tatabánya, Győri u. 4/a. fsz. 3.) ajánlatával kapcsolatban
megállapítja, hogy ajánlattevő eleget tett hogy az ajánlatkérő részéről 2006. december 1-jén
megküldött hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, azaz a következő hiányosságot határidőben
pótolta:
 A referenciát a Kbt. 67. § (3) bek. a) és 68. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján
felhívásra igazolta.
3. Megállapítja, hogy az Oritel Kft. (székhely: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.) ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett.
4. Megállapítja, hogy a Propaganda 17 Bt. (székhely: 2800 Tatabánya, Győri u. 4/a. fsz. 3.)
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett.
5. A „megbízási szerződés kommunikációs tevékenység ellátására” tárgyú, a Kbt. IV. Fejezet, 9.
Címe szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás I. Része, azaz „a képviselő-testületi ülések élő,
egyenes adásban történő közvetítése” tekintetétében az Oritel Kft. (székhely: 2840 Oroszlány,
Rákóczi Ferenc út 78.) ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyertesének.
6. A „megbízási szerződés kommunikációs tevékenység ellátására” tárgyú, a Kbt. IV. Fejezet, 9.
Címe szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás II. Része, azaz „Oroszlány város lakosságának heti
rendszerességgel történő tájékoztatása az önkormányzati eseményekről, a Képviselő-testület, a
hivatal, a városi intézmények és a civil szervezetek, közösségek tevékenységéről” tárgyú rész
tekintetében a szerződéses feltételeket a következők szerint határozza meg:
 A lakossági tájékoztatás heti két alkalommal, városi televízió útján történjen,
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7.

8.
9.
10.

A televíziós szolgáltatást internetes tájékoztatás egészítse ki,
Az önkormányzat által stúdió működtetése céljából a Polgármesteri Hivatal
épületében használatba adott helyiségek bérleti díját a piaci viszonyokhoz közelíti,
a bérleti szerződést 2007. január 1. és 2007. december 31. közötti időszakra
1.666.667 Ft + áfa összegű bérleti díjjal köti meg.
 A szerződő felek az ellenszolgáltatás összegében évente egy alkalommal újra
megállapodnak, azzal a kikötéssel, hogy az áremelkedés mértéke nem haladhatja
meg az éves infláció mértékét.
A „megbízási szerződés kommunikációs tevékenység ellátására” tárgyú, a Kbt. IV. Fejezet, 9.
Címe szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás II. Része, azaz „Oroszlány város lakosságának heti
rendszerességgel történő tájékoztatása az önkormányzati eseményekről, a Képviselő-testület, a
hivatal, a városi intézmények és a civil szervezetek, közösségek tevékenységéről” tárgyú rész
tekintetében az Oritel Kft. (székhely: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.) ajánlattevőt hirdeti
ki az eljárás nyertesének.
Felkéri az előterjesztőt, hogy a fenti döntését a Kbt. 127. § (4) bekezdése szerint nyilvánosan
hirdesse ki.
A 87/2006. (X.10.) Kt. határozat szerinti eseti munkacsoport feladata végrehajtásáról szóló
előterjesztést elfogadja és megállapítja az eseti munkacsoport megszűnését.
A „megbízási szerződés kommunikációs tevékenység ellátására” tárgyú, a Kbt. IV. Fejezet, 9.
Címe szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás I. és II. Része szerinti szolgáltatások
megrendeléséhez szükséges anyagi fedezetet biztosítja, mely célból 2007. évi költségvetésében
11.615.040,-Ft-ot különít el.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2006. december 20.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

122/2006. (XII. 12.) Kt. sz. határozat:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Nagy Dorothy Kitty tanuló a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában” való részvételét – a sikeres felvételt követően – anyagilag (havi 5000 Ft-tal)
támogatja.
2. Hideg Renáta tanuló a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában” való részvételét – a sikeres felvételt követően – anyagilag (havi 5000 Ft-tal)
támogatja.
3. Sütő Barbara tanuló a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában” való részvételét – a sikeres felvételt követően – anyagilag (havi 5000 Ft-tal)
támogatja.
4. Mismás Antal Gergő tanuló a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában” való részvételét – a sikeres felvételt követően – anyagilag (havi 5000 Ft-tal)
támogatja.
Határidő:
Felelős:

a kihirdetésre: 2006. december 20.
a kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat megküldéséért: Rajnai Gábor

