2008. évi határozatok
1/2008. (I. 8.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontot tárgyalja:
1. Pályázat benyújtása a Közoktatási Infrastruktúrális Fejlesztés támogatására, valamint a volt Arany János
Iskola épülete és környezete új funkcióval történő ellátására
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

2/2008. (I. 8.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a KDOP-2007-5.1.1 kódszámon
Közoktatási Infrastruktúrális Fejlesztés támogatására megjelentetett pályázati felhívásra, három
alapfokú oktatási intézménye fejlesztésére, 780.000.000 Ft-os összköltséggel, 500.000.000 Ft
támogatás igénylése mellett 280.000.000 Ft önkormányzati saját forrás biztosításával.
2. Egyetértett azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a KDOP-2007-3.1.1 kódszámú, a
Település (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja című felhívás B komponensére a
„volt Arany János Általános Iskola és környezete új funkcióval történő ellátása” projektre
1.324.440.000 Ft összköltséggel, 1.000.000.000 Ft támogatás igénylése mellett, 324.000.000 Ft
önkormányzati saját forrás biztosításával.
3.
Utasítja a polgármestert, hogy a 74.400 eFt összköltségű tervezési munkálatokat haladéktalanul, a
pályázat benyújtásával egyidejűleg kezdje meg, forrását 2008. évben a lekötött betétek tervezési
költségekkel egyenlő mértékű felszabadításával biztosítsa.
4.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti Közoktatási Infrastruktúrális Fejlesztési
pályázat esetében kössön szerződést a pályázat előkészítésében rész vett műszaki tervezőkkel az
előkészítő, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére 2008. évi befejezési határidővel, a következő
bruttó tervezési díjak mellett: Ságvári E. iskolára 8.550 e Ft, a József A. iskolára 9.250 e Ft, a Benedek
E. iskolára 4.600 e Ft.
5.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a volt Arany János Általános Iskola és környezete új funkcióval
történő ellátása projekt esetében folytasson le közbeszerzési eljárást a tervező kiválasztására.
6.
Amennyiben a pályázatok csökkentett támogatásban részesülnek, úgy a konkrét pályázatokat elbíráló
döntések birtokában a Képviselő-testület a pályázatok tartalmának megvalósításáról, ütemezéséről
újabb döntést hoz.
7.
Megbízza az OSZ Zrt.-t a jelenlegi hivatali épület és a hozzá kapcsolódó parkoló értékesítésének
előkészítésével és a megüresedő városi könyvtár funkcióváltásának kidolgozásával.
Határidő:

Felelős:

a határozat végrehajtására:
1. pont esetében: 2008. január 28.
2. pont esetében: 2008. január 21.
3. pont esetében: azonnal
4. pont esetében: azonnal
5. pont esetében: 2008. január 31.
6. pont esetében: a támogatási döntés ismeretében azonnal
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

3/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Számvevői jelentés Oroszlány Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó
ellenőrzéséről
3. Sportkoncepció felülvizsgálata
4. Az alapító okiratok módosítása
5. A Szakorvosi- és Ápolási Kft. tényleges működésének megkezdése, a Szakorvosi Rendelőintézet, mint
költségvetési szerv megszüntetése
6. Vagyongazdálkodási döntések
7. A város szennyvízvagyona 2008. évi bérleti díjának terhére elvégezhető felújítási feladatok
meghatározása
8. Oroszlány város digitális földmérési alaptérképének megvásárlása
9. Majki területek szabályozási terve – előzetes tájékoztató anyag
10. Pályázati önrész biztosítása az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány által pályázaton elnyert 1 db félnehéz
kategóriájú gépjárműfecskendő beszerzéséhez
11. Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának és mellékleteinek felülvizsgálata
12. A Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának beszámolója az intézmény 2007. évi tevékenységéről
13. Oroszlány Város Önkormányzatának 2008. évi ünnepi programterve
14. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

4/2008. (I. 29.) 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. Utasítja a polgármestert, hogy az előterjesztésben meghatározott tulajdonságokkal rendelkező
ügyfélhívó rendszer beszerzésére írjon ki pályázatot nettó 2.000 E Ft + Áfa értékben, melynek fedezetét
az önkormányzat 2008. évi költségvetésében biztosítja.
3.a) Elfogadja a Káptalanfüredi tábor üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítéséről szóló
tájékoztatót és a 149/2007. (XII.11.) Kt. határozat 6.b pontjából törli a „vagy bizonyos számú
oroszlányi gyerek ingyenes táboroztatásáról köteles gondoskodni” szövegrészt.
3.b) A 3.a) pont szerint módosított 149/2007. (XII.11.) Kt. határozatban foglalt szempontoknak
megfelelően előkészített közbeszerzési eljárás megindítására felhatalmazza Rajnai Gábor
polgármestert. Az eljárási határidők számítása a hirdetmény feladásának napján veheti kezdetét.
4. Jóváhagyja, hogy az önkormányzat intézményeinek belső ellenőrzésére vonatkozó 2008. évi
ellenőrzési naptár módosítására legkésőbb a 2007. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámolóval
egy időben kerüljön sor.
5.
Jóváhagyja, hogy a „Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv”
napirendi pont a februári testületi ülésen kerüljön megvitatásra.
6.
Utasítja Dr. Mátics István ügyvezető igazgatót, hogy a KDOP-2007-5.2.1/B kódszámú pályázati
felhívásra benyújtandó pályázattal kapcsolatos feladatok ellátásáról teljes körűen gondoskodjon.
7.a) A polgármesteri hivatal köztisztviselői 2008. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához a kiemelt célokat az előterjesztés mellékletében megfogalmazottak szerint állapítja
meg.
7.b) Utasítja a polgármestert, hogy a jegyző/aljegyző 2008. évi teljesítménykövetelményeit a kiemelt célok
alapján állapítsa meg és a teljesítmény értékeléséről a 2008. december havi testületi ülésen adjon
tájékoztatást.
8. Hozzájárul, hogy az Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesülete által 2007-ben elnyert társadalmi célok
megvalósítását szolgáló 300.000 Ft pályázati pénzeszköz felhasználási célja kiegészüljön: rendezvényés versenyköltségekkel.
9.a) 20 gyermek hétvégi és iskolaszüneti étkeztetésére pályázatot nyújt be a Gyermekétkeztetési
Alapítványhoz a „Mindenki ebédel 2008” pályázati kiírásra.
9.b)

Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén a 150.000 Ft önrészt a 2008. évi
költségvetés általános tartalék (gyermekétkeztetés támogatása) tervezett rovatáról biztosítsa.
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Határidő: a határozat végrehajtására a 2. és a 6. pont esetében: folyamatos
a 4. pont esetében: 2008. április 29.

Felelős:

a 7.b) pont esetében: 2008. december 9.
a határozat kihirdetésére: 2008. február 6.
a határozat végrehajtásáért:
a 2., 4., 7.a)-7.b) és 9.a)-9.b) pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
a 6. pont esetében: Dr. Mátics István ügyvezető igazgató
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

5/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Állami Számvevőszék a Komárom-Esztergom Megyei Ellenőrzési Iroda Tatabánya Önkormányzati
és Területi Ellenőrzési Igazgatóság által Oroszlány Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
2007. évi átfogó ellenőrzéséről készített (Iktatószám: V-1001-9/11/2007., témaszám: 845, vizsgálatazonosító szám: V0361) Számvevői Jelentésben foglaltakat megtárgyalta, és elfogadja a 4. pont szerinti
intézkedési tervet.
2. Utasítja a polgármestert, hogy az intézkedési tervet 30 napon belül küldje meg az ÁSZ KomáromEsztergom Megyei Ellenőrzési Irodájának.
3. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok ütemezés
szerinti végrehajtásáról.
4. Intézkedési terv:
A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében:
Biztosítani kell, hogy a költségvetési rendelettervezetek költségvetési kiadási főösszegei ne tartalmazzanak
finanszírozási célú kiadásokat, az Áht. 8/A. § (7) bekezdése alapján.
A Polgármesteri Hivatal pénzügyi-gazdasági, számviteli tevékenységének szabályozottsága érdekében:
a.) gondoskodni kell a Vhr. 37. § (1) és (7) bekezdése alapján a leltározási és leltárkészítési
szabályzatban a gépek, berendezések és felszerelések leltározási módjának meghatározásáról;
b.) gondoskodni kell a számlarendben a Vhr. 49. § (2) – (4) bekezdéseiben foglaltak szerint az
analitikus nyilvántartások vezetésének, valamint a főkönyvi számlákkal történő egyeztetésének és
annak dokumentálási módjának meghatározásáról, az analitikus nyilvántartások adatairól készült
összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének határidejének meghatározásáról;
c.) gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési eljárásrendjében a kockázatok
azonosításáról, értékeléséről, kategóriába sorolásáról, nyilvántartásáról, az elfogadható kockázati
szint meghatározásáról az Ámr. 145/C. § (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján.
Az Önkormányzat közzétételi kötelezettségének teljesítése érdekében gondoskodni kell az Ámr. 157/D. § (1)
bekezdésében hivatkozott 22. számú melléklet 1.2.5. pontjában foglaltak alapján az éves költségvetési
beszámoló szöveges indokolásának, valamint a 2.11. pontja előírásainak megfelelően a költséghatékonyság
javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedéseknek és azok hatásainak közzétételéről.
Az Áht. 97. § (2) bekezdés előírásainak megfelelően az éves költségvetési beszámoló keretében beszámolót
kell készíteni a FEUVE helyzetéről.
A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények belső ellenőrzése szabályszerűségének biztosítása
érdekében:
A belső ellenőrzési kézikönyvet ki kell egészíteni:
a) módszertani útmutatókkal,
b) az egyes ellenőrzési módszerek főbb lépéseinek, szakaszainak bemutatásával, valamint
c) a kockázatelemzés módszertanával,
összhangban a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Ber.) 5. § (2) bekezdés d) e) pontjaiban foglalt előírásokkal.
4.5.2. Az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzésen alapuló stratégiai tervet kell
készíteni összhangban a Ber. 19. §-ában foglalt előírásokkal.
4.5.3. A stratégiai terv elkészítése során a kockázatelemzés terjedjen ki:
a)
a költségvetési előirányzatok teljesítésének értékelésére, valamint
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b)

közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások működésének és szabályozottságának
elemzésére.
4.5.4. Ki kell alakítani az éves ellenőrzési terv és a stratégiai terv összhangját a Ber. 21. § (1)
bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően.
4.5.5. A 2008. évi ellenőrzési tervet ki kell egészíteni a Ber. 21. §. (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az ellenőrzési tervet megalapozó elemzésekkel, tartalmaznia kell továbbá az
ellenőrzések célját, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges ellenőrzési kapacitást, valamint az
ellenőrzések módszerét.
4.5.6. A belső ellenőrzés keretében vizsgálni és értékelni kell a hivatal és az intézmények FEUVErendszerei kiépítésének és működésének központi és helyi szabályoknak való megfelelését,
összhangban a Ber. 8. § a) pontjában előírtakkal.
4.5.7. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 13/A.§ (2)
bekezdésének megfelelően évente a kedvezményezett szervezeteknek legalább 15 %-ánál a
belső ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzés útján is ellenőrizni kell az önkormányzat
költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználását.
4.5.8. Az Áht. 97.§ (2) bekezdés előírásainak megfelelően az éves költségvetési beszámoló keretében
beszámolót kell készíteni a belső ellenőrzés működéséről, helyzetéről.
4.5.9. Ellenőrizni kell az Intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtását.
4.5.10. Ellenőrizni kell az Állami Számvevőszék 2004. évi ellenőrzése során tett és nem, vagy részben
teljesült szabályszerűségi javaslatok végrehajtását.
A munka színvonalának javítása érdekében:
4.6. Az európai uniós forrásokkal kapcsolatos fejlesztési feladatoknál gondoskodni kell arról, hogy belső
szabályzatban kerüljenek meghatározásra az európai uniós források igénybevételének és
felhasználásának feladatai. Ennek keretében kerüljön rögzítésre a pályázatfigyelés és
pályázatkészítés, az európai uniós pályázatokról nyilvántartás vezetésének felelőse, az európai uniós
forrásokkal támogatott fejlesztések lebonyolításának rendje, az információk áramlásának rendje,
valamint a pályázatfigyelés és pályázatkészítés, a fejlesztések lebonyolítása folyamatba épített és
belső ellenőrzési kötelezettsége, feladatai és felelőse.
4.7. Ki kell egészíteni az érintett dolgozók munkaköri leírásait az értékelési szabályzatban, a leltározási
és leltárkészítési szabályzatban és a számlarendben meghatározott feladatokkal.
Felelős:
Határidő:

az intézkedési terv megküldéséért:
Rajnai Gábor polgármester
az intézkedési terv végrehajtásáért:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
az intézkedési terv megküldésére:
2008. február 29.
az intézkedési terv végrehajtására:
4.1. pont esetében: folyamatos, első alkalommal: a 2008. évi költségvetési rendelettervezet
4.2. pont esetében: 2008. június 30.
4.3. pont esetében: az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolása esetén: évente a
tárgyévi költségvetési beszámoló elkészítését követő május 31-éig, a költséghatékonyság
javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedésekről és azok hatásairól a tárgyévet követő
január 31-éig
4.4. pont esetében: évente a tárgyévi költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjáig
4.5.1. pont esetében: 2008. március 31.
4.5.2. pont és 4.5.3. pont esetében: 2008. április 30.
4.5.4. és 4.5.5 pont esetében: 2008. május 31.
4.5.6. és 4.5.7. pont esetében folyamatos
4.5.8. pont esetében: évente a tárgyévi költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjáig
4.5.9. pont és 4.5.10 pont esetében: 2008. október 31.
4.6. és 4.7. pont esetében: 2008. június 30.
a határozat kihirdetésére: 2008. február 6.

6/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzatának módosított Sportkoncepcióját.
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2. Utasítja a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a sportlétesítmények működéséhez,
állagmegóvásához, indokolt fejlesztésekhez biztosított eszközök (pénzben kifejezve) miként oszlanak
meg az azokat használó sportegyesületek, sportszervezetek között.
Határidő:
Felelős:

2. pont esetében:
2008. szeptember 30.
a határozat kihirdetésére: 2008. február 6.
2. pont esetében:
Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

7/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola, az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola, a Művelődési Központ és Könyvtár, az
Oroszlány Város Óvodái, a Ságvári Endre Általános Iskola, a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola és Kollégium, a József Attila Általános Iskola, a Bakfark Bálint Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, a Pedagógiai Szakszolgálat, az Oroszlány Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzati Szociális Szolgálat és a Szakorvosi Rendelőintézet alapító
okiratainak módosítását 2008. január 1-jei hatállyal és az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. február 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT
1. 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
módja

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Maximális tanulólétszám

665 fő

Szakágazati besorolása:

853100 Általános középfokú oktatás

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
54 850 02
Környezet- és természetvédelmi technikus: 4 félév
54 524 02
Vegyipari technikus: 4 félév
52 214 01
Lakberendező 2000 óra
52 813 01/33 01/52 02/54 01 Sportedző/ sportoktató/ sportedző/ rekreációs mozgásprogramvezető
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1000 óra+1000 óra
52 813 02
Sportszervező menedzser 1000 óra
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/
veszélyesáruügyintéző/ nemzetközi
szállítmányozási ügyintéző 4 félév
54 211 09/54 01 Grafikus/ alkalmazott grafikus: 4 félév
- A grafikus/ alkalmazott grafikus szakma esetében a 9-13. évfolyamon történő párhuzamos
képzés.
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 maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.
AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2005. június 20.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
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ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2008. (I.29.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2008. január 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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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

435 fő

Szakágazati besorolása:

853200 Szakmai középfokú oktatás

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
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-

b.

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,
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 maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.
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
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ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2008. (I.29.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2008. január 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

Művelődési Központ és Könyvtár

Székhelye

2840 Oroszlány, Fő tér 1.

Alapítója

Oroszlány Város Önkormányzata

Alapítás időpontja

1991. június 15.

Felügyeleti szerve

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Típusa

Közművelődési intézmény

Működési területe

Oroszlány város

Előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultsága

teljes jogkörű költségvetési szerv

Gazdálkodása, megszervezésének
módja

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Szakágazati besorolása

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

TEVÉKENYSÉGE
a.

Ellátandó alaptevékenysége:
- ellátja a városi könyvtárakra megállapított normatíva szerinti teljes körű könyvtári
szolgáltatást,
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és az érdeklődők számára
rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- támogatja az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,
- statisztikai adatszolgáltatást nyújt,
- segíti a gyerekek olvasóvá nevelését,
- számítógépes információs szolgáltatást nyújt saját adatbázisa alapján, valamint az interneten
keresztül más könyvtárak adatbázisaiból,
- művészeti és természettudományi ismeretterjesztés végzése, kulturális öntevékenység
feltételeinek megszervezése,
- állampolgári jog gyakorlására való felkészülés segítése, rendszeres tanácsadó és információszolgáltatás, önképzés intézményes támogatása, a közösségi művelődés, társas élet, szórakozás
különböző önszerveződő csoportok és rendezvények formájában történő kielégítése,
- szervezi a város hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatait,
- segíti a helyi hagyományok feltárását, megőrzését,
- részt vesz a helyi idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében,
- a városi lakosság minden rétege számára igényei szerinti színvonalas, szórakoztató
programokat szervez,
- a városból hiányzó, illetve nem teljes kínálatú szolgáltatások alkalmi szervezése.

b.

Alaptevékenységéhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység:
- mozi működtetés.

c.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
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FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON
A feladatellátást az intézmény székhelyén, telephelyén található ingatlan valamint a leltár szerinti értékű
ingóságok szolgálják. Az intézmény induló vagyona az alapító által átadott 29 012 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 maximum 5 évre adhat intézményvezetésre
megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.

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

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2008. (I.29.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2008. január 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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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

Szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés

TEVÉKENYSÉGE
a.

Ellátandó alaptevékenysége:
-

-

-

b.

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,
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.

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,
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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 maximum 5 évre adhat intézményvezetésre
megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.

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 7/2008. (I.29.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2008. január 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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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

784 fő

Szakágazati besorolása:

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás
kivételével

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 fejlesztő-,
felzárkóztató oktatása, képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,

-

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.
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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 maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely 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 7/2008. (I.29.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2008. január 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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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
rendelkezési jogosultsága

teljes jogkörű költségvetési szerv

Gazdálkodása, megszervezésének
módja

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Maximális tanulólétszám

120 fő

Maximális tanulólétszám a tagintézményben
Szakágazati besorolása:

77 fő

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás
kivételével)

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
18

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 maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.
AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2004. március 23.
Dr. Judi Erzsébet sk.

Rajnai Gábor sk.
19

jegyző

polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2008. (I.29.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2008. január 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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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

878 fő

Szakágazati besorolása:

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

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
fejlesztő-, felzárkóztató oktatása, képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
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.
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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 maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.
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 7/2008. (I.29.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2008. január 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT

AZ INTÉZMÉNY
Neve
Székhelye
Telephelye

Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.
8066 Pusztavám, Bajcsy-Zsilinszky út 10.
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.

2840 Oroszlány, Táncsics M. út 42.
Alapítója

Oroszlány Városi Tanács

Alapítás időpontja

1960. szeptember 1.

Felügyeleti szerve

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés (Tatabánya, Fő tér 4.) és
Oroszlány

Város

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

(Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.)
Fenntartó neve, címe

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabánya, Fő tér 4.
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
Maximális tanulólétszám
Szakágazati besorolása:

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
660 fő
852020 Alapfokú művészetoktatás

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, brácsa, gordonka),
fafúvós (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, oboa, fagott), rézfúvós (trombita, kürt, harsona, tenorbaritonkürt, tuba), ütőhangszerek, gitár, elektroakusztikus zene (szintetizátor-keyboard,
számítógépes zene).
- az alapfokú művészeti oktatás, melynek célja a tánc, színművészeti, képzőművészeti, iparművészeti
és média csoportok működéséhez szükséges alapfokú művészeti ismeretek oktatása,
23

-

-

b.

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:
előképző:
alapfok:
továbbképző:

12
1-2.
1-6.
7-10.

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
- 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
Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.

AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2005. június 28.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
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ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2008. (I.29.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2008. január 29.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

Pedagógiai Szakszolgálat

Székhelye

2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.

Telephely

-

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

Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend,
Várgesztes, Vértessomló községek közigazgatási területe

Előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultsága

részjogkörű költségvetési szerv
önállóan gazdálkodó költségvetési szerve útján

Gazdálkodása, megszervezésének
módja

részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Kijelölt önállóan gazdálkodó

Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális
Szakiskola és Kollégium (Oroszlány)

Szakágazati besorolása:

856000 Oktatást kiegészítő tevékenység

TEVÉKENYSÉGE
a.

Ellátandó alaptevékenysége:
-

b.

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.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
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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.

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

Dr. Sunyovszki Károly sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2008. (I.29.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2008. január 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Székhelye

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Alapítója

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Alapítás időpontja

1990. október 25.

Felügyeleti szerve

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultsága

teljes jogkörű költségvetési szerv

Gazdálkodása megszervezésének
módja

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Vezetőjének kinevezési rendje

pályázat útján a mindenkori vonatkozó jogszabályok szerint

Szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége

TEVÉKENYSÉGE
a.

Ellátandó alaptevékenysége
Oroszlány Város Önkormányzatának működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
- Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testület, bizottság) kapcsolódó
adminisztratív feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítését, a vezetést segítő
törzskari funkciókat, valamint a belső munkaszervezési igazgatási teendőket.
- Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati (közszolgáltatási, önkormányzati
hatósági és egyéb) döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.
- Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat, a jegyző, a hivatal köztisztviselői
számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, vagyis
döntésre előkészíti az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának
megszervezéséről.
- Ellátja az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait.
- Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján ellátja a társult
települési önkormányzatok (Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Szákszend polgármesteri
hivatalainak és költségvetési szerveinek, továbbá a társulás önmaga és munkaszervezetének
felügyeleti jellegű és belső ellenőrzési feladatait.

b.

Ellátandó vállalkozási tevékenysége
- vállalkozási tevékenységet nem végez

Oroszlány, 1998. december 21.
Dr. Judi Erzsébet sk.

Dr. Sunyovszki Károly sk.

jegyző

polgármester
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ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2008. (I.29.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2008. január 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT

AZ INTÉZMÉNY

Neve

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Székhelye

2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.

Telephelyei

2840 Oroszlány, Mátyás király utca. 7.
2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7.
2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.

Alapítója

Oroszlány Város Önkormányzata

Alapítás időpontja

1992. december 15.

Felügyeleti szerve

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány Rákóczi Ferenc út 78.

Besorolása

alap és szakosított ellátást biztosító szociális intézmény

Típusa

integrált intézmény

Működési területe

Oroszlány város, a Családok Átmeneti Otthonában 6 férőhelyen
a Közép-dunántúli Régió

Előirányzatok feletti

teljes jogkörű költségvetési szerv

rendelkezési jogosultsága
Gazdálkodása, megszervezésének módja

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Szakágazati besorolása:

889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül

TEVÉKENYSÉGE
a. Ellátandó alaptevékenysége:
a. Gondozási egység keretén belül
- Étkeztetés keretében házhozszállítással, illetve elvitellel biztosít ebédet azoknak, akik
szociális rászorultságuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai– illetve szenvedélybetegségük,
valamint egészségi állapotuk miatt azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan vagy
átmenetileg nem képesek biztosítani. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20.
- Házi-gondozói szolgálat, házi segítségnyújtás azon időskorúaknak, akik önmaguk ellátására
nem képesek és a családi gondozást nélkülözik. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20.
- Időskorúak részére biztosított gondozás
- Nappali ellátás idősek klubja: telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi J. u. 7.
Férőhelyek száma: 40.
- Átmeneti bentlakásos elhelyezés időskorúak gondozóházában „Időskorúak Átmeneti
Otthona” elnevezéssel Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi J. u. 7., Férőhelyek száma: 30.
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b. Hajléktalan ellátó egység keretén belül
- Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére 30 fős népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás
király u. 7.
-

Nappali melegedő. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király u. 7. Férőhelyek száma: 40.
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király u. 7.
Férőhelyek száma: 50.

c. Családsegítő és gyermekjóléti egység keretén belül
- Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
- Családsegítés, családgondozás, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás,
gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése, mentálhigiénés ellátás, gyermekek átmeneti
gondozása: helyettes szülői hálózat működtetése. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20.
- A szociális szolgáltatás, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és
szolgáltatásokat igénylők tájékoztatása az ellátáshoz történő hozzáférhetőségről és
igénybevételi szabályiról. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20.
- Komárom-Esztergom Megye gyermekjóléti szolgálataira kiterjedő illetékességgel szakmai
és módszertani feladatok ellátása. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20.
- Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban
eladósodott, szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst S. u. 20.
- A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő
programok szervezése
d. Bölcsődei intézményegység
- 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.
e.

Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
-

Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek
területén
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és
Környe községek területén.

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: 11.661 E Ft.
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 vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján rendelkezik.
Gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés tervezésével, pénzellátásával, gazdálkodásával,
vagyonkezelésével, munkaerő gazdálkodásával, beszámolással, számvitellel, az előírt adatszolgáltatással és
belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.
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, 2004. március 27.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2008. (I.29.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2008. január 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY

Neve

Szakorvosi Rendelőintézet

Székhelye

2840 Oroszlány, Alkotmány út 2.

Telephelye

2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 25.
2840 Oroszlány, Bányász körút 2.

Alapítója

Oroszlány Városi Tanács

Alapítás időpontja

1979. december 10.

Felügyeleti szerve

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Szakmai felügyeleti szerve

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi és
Megyei Intézete

Típusa

Egészségügyi intézmény

Szakmai működési területe

A finanszírozási szerződésekben rögzített területi ellátási
kötelezettség szerint

Előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultsága

teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

Gazdálkodása, megszervezésének
módja

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Szakágazati besorolása:

862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

TEVÉKENYSÉGE
a.

Ellátandó alaptevékenység:
Szakágazat:
862200
862300
869000
861000
Szakfeladat:

járóbeteg-ellátás
fogorvosi szakellátás
egyéb humán egészségügyi ellátás
fekvőbeteg ellátás

55241-1
75192-2
85124-2
85125-3
85127-5
85128-6
85129-7
85191-2

munkahelyi vendéglátás
önkormányzati és többcélú kistérségi társulás elszámolásai
járóbetegek gondozóintézeti gondozása
foglalkozás-egészségügyi ellátás
járóbetegek szakorvosi ellátása
fogorvosi ellátás
védőnői szolgálat
anya-, gyermek- és csecsemővédelem

85193-4
85121-9
85114-3

pályaalkalmassági vizsgálatok
háziorvosi szolgálat
krónikus fekvőbeteg ellátás
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A krónikus fekvőbeteg ellátás ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van
szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra nem szorulnak. Ellátási területét a megyei ”Beteg beutalási
rend” szabályozza. A krónikus fekvőbeteg-ellátást 2003. november 1-jétől látja el. Az
alaptevékenységen belül kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenysége: ápoltak betegek ellátásához mosoda
működtetése.
Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján biztosítja a térségben
az összehangolt orvosi ügyeleti szolgálatot.
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 104.713 E Ft induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
- működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
- az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
- intézményi működési és felhalmozási 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.
AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSI RENDJE
A jelenleg érvényes megbízás határozatlan időre szól. Újabb megbízást Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat, amely több alkalommal meghosszabbítható.
AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2003. október 10.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2008. (I.29.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2008. január 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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8/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) Elrendeli, hogy az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft egészségügyi szolgáltatói tevékenységének
ellátását 2008. február 1-jétől kezdje meg, a Szakorvosi Rendelőintézet, mint költségvetési szerv pedig
2008. január 31-én megszüntetésre kerüljön.
2) Jóváhagyja a Közfeladat átadásáról-átvételéről szóló megállapodás és a Vagyonkezelési szerződés
előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti módosítását, és felhatalmazza a polgármestert
megállapodás- és a szerződés-módosítás aláírására.
3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális
Igazgatóságával, az önkormányzat költségvetési szerveinek bér- és illetmény-számfejtési,
társadalombiztosítási, személyi jövedelemadózási és egyéb információ-szolgáltatással kapcsolatos
feladatok ellátásának tárgyában kötött Együttműködési megállapodásban a Szakorvosi Rendelőintézetre
vonatkozó valamennyi rendelkezés módosítását kezdeményezze az ellátási kötelezettség megszűnése
miatt. Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás módosításának
aláírására.
4) Jóváhagyja az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft-nek az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti,
2008. évi Üzleti tervét azzal, hogy a nyitómérleg helyett előtársasági mérleget készítsen a társaság és azt
a Képviselő-testület soron következő ülésén mutassa be.
5) A Szakorvosi Rendelőintézet, mint költségvetési intézmény előterjesztés 4. számú melléklete szerinti
Megszüntető okiratát 2008. január 31-ei hatállyal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert
az okirat aláírására.
6) Jóváhagyja az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti, a központi orvosi ügyelet közfeladat átadásárólátvételéről szóló megállapodás módosítását.
7) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás és Oroszlány Város Önkormányzata között 2006. január
26-án megkötött és 2007. január 30-án módosított, a központi orvosi ügyelet ellátásáról szóló
megállapodás hatályát 2008. január 31. napjával megszünteti.
8) Jóváhagyja az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft. Felügyelő bizottságának ügyrendjét, mely az
előterjesztés 6. számú mellékletét képezi.
9) a./ Dr. Mátics István igazgató főorvos magasabb vezetői megbízását 2008. év január hó 31. napjával
visszavonja, vezetői pótlékát megszünteti,
b./ közalkalmazotti jogviszonyát 2008. január 31-ével az önkormányzati intézmény megszűnése miatt
megszünteti,
c./ utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a magasabb vezetői megbízás visszavonásával, a vezetői
pótlék és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
d./ felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Mátics Istvánnal, mint az Oroszlányi Szakorvosi- és
Ápolási Kft. ügyvezetőjével 2008. február 1-jétől 2011. május 31-éig terjedő határozott időtartamra
a munkaszerződést a 2008. január 31-ei közalkalmazotti illetményének megfelelő összegben kösse
meg.
Végrehajtás határideje:

Végrehajtásért felelős:
Határidő:
Felelős:

1-8. pontok esetében: azonnal
2. pontból: a szerződés 21. pontja szerinti szabályozás megalkotása esetében:
2008. március 31.
9. pont: 2008. január 31.
Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetésére: 2008. február 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
A MEGSZŰNŐ INTÉZMÉNY

Neve:

Szakorvosi Rendelőintézet

Székhelye:

2840 Oroszlány, Alkotmány út 2.

Telephelye:

2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 25.
2840 Oroszlány, Bányász körút 2.

KSH statisztikai számjele:

15385293-8512-322-11

Alapítója:

Oroszlány Városi Tanács

Felügyeleti szerve és az alapítói
jog gyakorlója:

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szakmai felügyeleti szerve:

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli
Regionális Intézete

Fenntartó neve, címe:

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Típusa:

Egészségügyi intézmény

Szakmai működési területe:

A finanszírozási szerződésekben rögzített területi ellátási
kötelezettség szerint

Szakágazati besorolása:

862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Szakfeladatai:

851242
851253
851275
851286
851297
851912
851934
851219
851143
751922

Megszüntető szerv:
Az alap- és önként vállalt feladatok
jövőbeni ellátása:

járóbetegek gondozóintézeti ellátása
foglalkozás-egészségügyi ellátás
járóbetegek szakorvosi ellátása
fogorvosi ellátás
védőnői szolgálat
anya-, gyermek- és csecsemővédelem
pályaalkalmassági vizsgálatok
háziorvosi szolgálat
krónikus fekvőbeteg ellátás
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
552411
munkahelyi vendéglátás
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyén és
telephelyein

Ellátásra nem kerülő feladat:

nincsen

Jogutód:

az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 2840
Oroszlány, Alkotmány út 2.

Vagyon feletti rendelkezés:

vagyonkezelésbe adás útján a jogutód gyakorolja
Vagyonkezelési szerződés (kelt: Oroszlány, 2007.11.28.)
129/2007. (XI.27.) Kt. számú határozat alapján
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Megszűnés oka:

a XXXVIII. törvény az államháztartásról VII. fej. 90. § 1/c. pontja
alapján „az ellátandó feladat más módon, más szervezetben
hatékonyabban teljesíthető”

Megszűnés hatálya:

2008. január 31.

Foglalkoztatottak:

a jogutód Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságban

Oroszlány, 2008. január 29.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

A megszüntető okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2008. (I.29.) Kt. sz.
határozatával jóváhagyta.
Oroszlány, 2008. január 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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9/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a) Az Oroszlányi Ipari Park I-III. területén lévő, önkormányzati tulajdonú ipari és/vagy szolgáltatási célú
ingatlanok eladási árának minimumát 2200 Ft/m2 +ÁFA mértékben állapítja meg.
1.b) Az 1.a) pontban meghatározott összeg 2008. március 1. napjától 2009. március 1. napjáig érvényes.
2. Az Oroszlány, Rákóczi F. u. 72. szám alatti, 553/24/A/6 hrsz-ú ingatlanra az 1991. évi XXIII. tv.-ben
biztosított elővásárlási jogával élni kíván a beruházási céltartalék terhére.
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

Felelős:

a határozat végrehajtásáért:
a határozat kihirdetéséért

2008. február 6.
az 1. pont esetében: folyamatos
a 2. pont esetében: 2008. január 31.
az 1. pont esetében: Lazók Zoltán vezérigazgató
a 2. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
az 1-2. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet jegyző

10/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízvagyona felújítási, beruházási
munkáinak tartalmát a következőkben határozza meg, melynek költségét a 2008. évi bérleti díjból
rendelkezésre álló 81.870 e Ft-os keret terhére biztosítja 2008. évi költségvetésében:
Beruházás, felújítás megnevezése, költsége (e Ft-ban)
Petőfi utca csatornájának felújítása a 35/2007. (III.27.) Kt. sz. hat.
alapján
Fürst S. u. csatornájának felújítása (Rákóczi út és vasútállomás között)
a 35/2007. (III.27.) Kt. sz. hat. alapján
Szennyvízvagyon értékbecslése a 150/2007. (XII.11.) Kt. sz. hat. alapján
Szennyvízvagyonnal kapcsolatos döntéselőkészítés
a 150/2007. (XII.11.) Kt. sz. hat. alapján
Átemelők felújítása
Csapadék rákötések felderítésére szolgáló berendezés beszerzése
Csatornarákötések, vezetékszakaszok cseréje, tisztítóaknák felújítása
Szennyvíztelepen épületfelújítás, átalakítás (nyílászárócsere,
gipszkartonozás, járólapozás, festés, mázolás)
Szennyvíztelepen záporvíztárolók felújítása, gépészeti szerelése (600 m2
medence vízzáró aljzatburkolat helyreállítása, 3 db szivattyú és vezetékek
végleges kiépítése)
Szennyvíztelepen Woma, gépek, berendezések mosatási helyének
kialakítása
Szennyvíztelepen a technológiából kivett műtárgyak elbontása,
tereprendezés
Tartalékalap képzése
Összesen:
Határidő:
Felelős:

nettó

ÁFA

bruttó

20 000

4 000

24 000

11 000

2 200

13 200

7 900

1 580

9 480

3 050

610

3 660

1 625
1 000
7 000

325
200
1 400

1 950
1 200
8 400

4 000

800

4 800

4 000

800

4 800

600

120

720

4 000

800

4 800

4 050
810
68 225 13 645

4 860
81 870

folyamatos
Rajnai Gábor polgármester

11/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Oroszlány
városra vonatkozó állami földmérési alaptérkép adatbázisának használatára szóló szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester
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12/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Majki területek szabályozásával
kapcsolatos tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. február 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

13/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a város 2008. évi
költségvetésében biztosítson forrást az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány által pályázaton elnyert 1 db
félnehéz kategóriájú gépjárműfecskendő beszerzéséhez 10 M Ft összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Rajnai Gábor polgármester
14/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja a Művelődési Központ és Könyvtár módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2. Jóváhagyja a Szociális 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 Gyakornoki Szabályzatát.
3. Jóváhagyja a József Attila Általános Iskola, a Ságvári Endre Általános Iskola, a Benedek Elek Általános
Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium, az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola és a
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. február 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

15/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési Központ és Könyvtár
intézményvezetőjének beszámolóját az intézményben végzett 2007. évi tevékenységről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. február 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

16/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának a 2008. évi ünnepi programtervről szóló napirendi pont tárgyalását
elhalasztja. A 2008. évi ünnepi programtervet februári ülésén tárgyalja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. február 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

17/2008. (II. 12.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Oroszlány Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése
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2. Bányászati Múzeum fejlesztése, támogató nyilatkozat a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága pályázata
benyújtásához
3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó ingatlanok meghatározása; az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított
3/2003. (III.5.) Ör. rendelet mellékletének módosítása
Zárt ülés:
4. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

18/2008. (II. 12.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Bányászati Múzeum (9400 Sopron,
Templom utca 2.) által a volt XX-as akna területén működő Oroszlányi Bányászati Múzeum fejlesztésére, a
Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerők támogatása (KDOP-2007-2.1.1/B) pályázatra
beadandó projekttervét megismerte, a pályázat benyújtása érdekében:
1.a.Hozzájárul, hogy a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány az Önkormányzat tulajdonában lévő 080
hrsz-ú, 9 ha 715 m2 nagyságú ingatlanból a Használati Szerződés kiegészítés 1. számú mellékletében
bemutatott térképvázlaton megjelölt és összesen 7 ha 2215 m2 területű ingatlanrészen pályázati források
felhasználásával, beruházást hajtson végre, amelynek célja a meglévő Bányászati Múzeum fejlesztése.
1.b.Biztosítja, hogy a tervezett beruházás az átadástól számított minimum 5 évig működhet az érintett
területen.
1.c.Nyertes pályázat esetén a Bányászati Múzeum részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja az 1.
pontban megjelölt ingatlanrészt.
1.d.Felhatalmazza a polgármestert a Használati Szerződés kiegészítés (a KDOP-2007-2.1.1/B kódjelű
pályázati felhívásra benyújtandó pályázat tartalmának megvalósítása érdekében létrejött) előterjesztés
melléklete szerinti aláírására.
1.e.Térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a Bányászati Múzeum Alapítvány részére a Vallási Turisztikai
Központ kialakítására készült, Tata Város Jegyzője 2006. november 23-án kelt, XI-1089-2/2006. számú
határozatával elfogadott engedélyes terveket.
1.f.Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges, a határozati javaslatban
megfogalmazott szándéknyilatkozat aláírására.
2.a.Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy legteljesebb körű szakmai
segítséget nyújt „Oroszlány-Majkpuszta Kamalduli Remeteség kastélyépület turisztikai hasznosítása”
című KDOP-2007-21.1.B pályázat megvalósulásában, annak érdekében, hogy a projekt céljai minél
szélesebb körben megvalósuljanak. A feladatokban való segítségnyújtásért ellenszolgáltatást nem
igényel.
2.b.Felhatalmazza a polgármestert a 2.a. szerinti, a pályázat benyújtásához szükséges támogató nyilatkozat
aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rajnai Gábor polgármester

19/2008. (II. 12.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítése
érdekében a bizottságok tagjává/póttagjává a következő személyeket választja meg:
3. számú Szavazatszámláló Bizottság
póttag: Kacz Béláné
Póttag: Geszler Attiláné
Póttag: Kukucska Ferencné
5. számú Szavazatszámláló Bizottság
Tag: Béres József
Póttag: Magyar Lajosné
Póttag: Schatinger Zsolt
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7. számú Szavazatszámláló Bizottság
Póttag: Péter Melinda
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

2008. február 20.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

20/2008. (II. 26.) Kt. sz. határozat
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A 2007. évi költségvetés – 4/2007. (II.28.) Ör. rendelet – módosítása
3. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, valamint a polgármester
illetményének, juttatásainak, az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
4. Általános iskolák és középiskolák gyermek- és felnőtt-étkeztetésének biztosítására kötött vállalkozási
szerződések módosítása
5. 6/2004. (III.10.) Ör. rendelet – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról – módosítása
6. A város területére vonatkozó rendezési terv felülvizsgálata
7. Hozzájárulás a „Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” című pályázat benyújtásához
8. Oroszlány Város Önkormányzatának „Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervének” felülvizsgálata, módosítása
9. Oroszlány Város Önkormányzatának 2008. évi ünnepi programterve
10. Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft. előtársasági időszaki, valamint év végi záró egyszerűsített éves
beszámolója
11. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

21/2008. (II. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.a) Hozzájárul, hogy Rajnai Gábor polgármester 2008. március 10-e és 21-e között hivatalos külföldi
kiküldetés keretében részt vegyen a miskolci székhelyű Kossuth Lajos Koszorúja Alapítvány által
szervezett amerikai emlékúton, amelynek célja az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 160. és a
New York-i Kossuth szobor állításának 80. évfordulójáról történő megemlékezés.
2.b) Hozzájárul, hogy a kiküldetés részvételi költségeinek fele, bruttó 588.000 Ft az önkormányzat 2008.
évi költségvetésének „Nemzetközi kapcsolatok” előirányzata terhére átutalásra kerüljön a Kossuth
Lajos Koszorúja Alapítvány részére.
3.
Minősített többséggel meghozott döntésével az építésügyi igazgatás területén keletkező egyes
feladatok ellátására a 2007. július 6-án kelt megállapodással létrehozott társulást 2008. február 1.
napjával megszünteti.
4.a) A TIOP 1.1.1-07/1 számon közzétett pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani a Benedek Elek
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium, a József Attila Általános Iskola, a
Ságvári Endre Általános Iskola, az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola és a Lengyel József
Gimnázium és Szakközépiskola intézményeinek informatikai eszközbeszerzésére.
4.b) Nyertes pályázat esetén vállalja a Pályázati útmutató szerinti fenntartási kötelezettségeket, többek
között, hogy a beruházás zárásától számított öt évig a pályázatban szereplő tevékenységek ellátásához
saját költségén fenntartja, és az adott feladatellátási helyen üzemelteti a beszerzett eszközöket.
4.c) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázói nyilatkozatok megtételére.
5. Hozzájárul, hogy az Oroszlányi Tűzoltó Egyesület a 2007-ben társadalmi célú pályázaton elnyert 60.000
Ft-ot a 2008-as országos verseny költségeire használhassa fel.
6.a. Felhatalmazza a polgármestert az XXL Kft. és Oroszlány Város Önkormányzata között 2007.
december 5-én létrejött adás-vételi előszerződés II.3 pontja szerinti új vevőt tartalmazó Bejelentő
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aláírására, valamint az új vevővel: a „Magnum Hungaria Natrium Építőipari és Szolgáltató Kft.”-vel
az előterjesztés melléklete szerinti végleges adás-vételi szerződés aláírására.
6.b. Felhatalmazza a polgármestert az XXL Kft. és Oroszlány Város Önkormányzata között 2007.
december 5-én létrejött, az előterjesztés melléklete szerinti megállapodás-kiegészítés aláírására.
Határidő: a határozat végrehajtására:
2.a), 2.b) és 4.a)-4.c) pont esetében:
a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat végrehajtásáért:
2.a), 2. b) és 4.a)-4.c) pont esetében:
a határozat kihirdetéséért:

folyamatos
2008. március 5.
Rajnai Gábor polgármester
Dr. Judi Erzsébet jegyző

22/2008. (II. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. év január hó 1. napjától kezdődően
1. Rajnai Gábor polgármester illetményét havi bruttó 514.500 Ft-ban;
2. jutalmát a végzett munkájának utólagos értékelése alapján évi maximum bruttó 3.087.000 Ft-ban
állapítja meg;
3. egyéb juttatásként évi 77.300 Ft ruházati költségtérítést, 12.000 Ft/hó étkezési hozzájárulást állapít meg;
4. a költségtérítés összegét havi 154.350 Ft-ban határozza meg, melynek kifizetése havonta 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. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Székely Antal társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 180.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. március 5.
a határozat kihirdetéséért Dr. Judi Erzsébet jegyző

23/2008. (II. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Az általános iskolák és középiskolák gyermek- és felnőtt-étkeztetésének biztosítására vonatkozóan a
Bakos és Társai Vendéglátó Bt.-vel 2006. július 7-én megkötött vállalkozási szerződés módosítását az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A szerződésmódosítás aláírására
felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert.
2. Utasítja a József Attila Általános Iskola igazgatóját, hogy a Gasztronómia Kft.-vel a gyermekétkeztetés
ellátására vonatkozóan 2003. december 23-án megkötött vállalkozási szerződést 2009. június 30-áig
hosszabbítsa meg. A Gasztronómia Kft. szerződésében az adagárakat a Bakos és Társai Vendéglátó Bt.vel az 1. számú melléklet szerint módosítandó szerződésben jelzett tartalommal azonosan kell
megállapítani. A szerződés-módosításban utalni kell az 1. számú melléklet szerinti szerződés-módosítás
5. pontjában írt minőségi követelményekre és ellenőrzési eljárásra.
3. Egyetért az önkormányzat és a Gasztronómia Kft. között a Béke Szállóra vonatkozóan létrejött bérletihasznosítási szerződés 2009. június 30-áig történő meghosszabbításával. A szerződés módosítására az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. március 5.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

24/2008. (II. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a rendezési terv felülvizsgálatával.
2. Felhatalmazza a polgármestert a rendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó pályázat kiírására.
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Határidő:
Felelős:

folyamatos
a kihirdetésre: Dr. Judi Erzsébet jegyző

25/2008. (II. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság a „Tatai Öreg–tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” című pályázatát, mint kiemelt projektet
megismerte. A pályázat benyújtása érdekében:
– Hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló szennyvíztisztító telepen az (oroszlányi)
0444 hrsz-ú ingatlanon biológiai szűrőmező létesüljön, illetve az Oroszlány-Kecskédi vízfolyás
(oroszlányi) 0426/2, 0438 hrsz-ú rekonstrukciója érdekében az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság a „Tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” című projektre -a
támogatás elnyerése esetén előreláthatólag 2009-2010 években- beruházást hajtson végre.
– Tudomásul veszi, hogy a beruházás értékét (idegen ingatlanon végzett beruházásként) az Északdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság fogja aktiválni, és könyveiben nyilvántartani.
– Vállalja, hogy a beruházás megvalósítását követően az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon a
pályázat szerinti beruházással megvalósuló biológiai szűrőmezőt a továbbiakban 15 évig üzemeltetni
fogja, arra üzemeltetési engedélyt szerez.
– Felhatalmazza a polgármestert a pályázat szerinti beruházáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat
megtételére.
Határidő:
Felelős:

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

26/2008. (II. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzatának
2006-2010. évre meghatározott „Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési
tervét”, melynek hatálya Oroszlány Város Önkormányzata által fenntartott, illetve Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzatával közös fenntartásban üzemeltetett, Oroszlány város közigazgatási területén
működő nevelési-oktatási intézményekre terjed ki.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. március 5.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

27/2008. (II. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Önkormányzat 2008. évi ünnepi programtervét az előterjesztés melléklete szerint fogadja el.
2. Az ünnepi programterv végrehajtásának szervezésével a polgármesteri hivatal szervezési osztályát,
valamint a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot bízza meg.
3. Utasítja a polgármestert, hogy tájékoztatás céljából gondoskodjék a kisebbségi önkormányzatok,
intézmények, alapítványok, társadalmi szervezetek által megszervezni kívánt társadalmi rendezvények
Oroszlány Város honlapján, rendezvénynaptár formában történő közzétételéről, és aktualizálásáról.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. március 5.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

28/2008. (II. 26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete :
1. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KFT
2007.11.27-2007.12.12. közötti előtársasági időszakáról készített egyszerűsített éves beszámolóját
(amely a mérleget -1.számú melléklet-, eredménykimutatást -2. számú melléklet- a kiegészítő mellékletet
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2.
3.
4.

5.

6.

-3.számú melléklet- foglalja magában) és a független könyvvizsgálói jelentést -4. számú melléklet- a
Felügyelő Bizottság határozatának ismeretében elfogadja,
- az eszközök és források mérleg szerinti főösszegét
50.000 E Ft-ban
- a saját tőke összegét
49.743 E Ft-ban
- az adózott eredmény összegét
- 257 E Ft-ban
- a mérleg szerinti eredmény összegét
- 257 E Ft-ban
állapítja meg.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft előtársasági időszakának negatív mérleg szerinti eredményét,
-257 E Ft-ot az eredménytartalék terhére számoltatja el, és átvihető veszteségként elhatároltatja, amelyet
a következő évek esetleges nyereségével, pozitív adóalapjával szemben kell figyelembe venni.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft előtársasági időszakának közhasznúsági beszámolóját
(5.,6.számú melléklet) a Felügyelő Bizottság határozatának ismeretében elfogadja.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KFT
2007.12.13-2007.12.31. közötti időszakáról készített egyszerűsített éves beszámolóját (amely a mérleget
-7.számú melléklet-, eredménykimutatást -8.számú melléklet-, kiegészítő mellékletet
-9.számú
melléklet- foglalja magában) és a független könyvvizsgálói jelentést -10.számú melléklet- a Felügyelő
Bizottság határozatának ismeretében elfogadja,
- az eszközök és források mérleg szerinti főösszegét
50.039 E Ft-ban
- a saját tőke összegét
49.585 E Ft-ban
- az adózott eredmény összegét
- 158 E Ft-ban
- a mérleg szerinti eredmény összegét
- 158 E Ft-ban
állapítja meg.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft 2007. év végi záró időszakának negatív mérleg szerinti
eredményét, -158 E Ft-ot az eredménytartalék terhére számoltatja el, és átvihető veszteségként
elhatároltatja, amelyet a következő évek esetleges nyereségével, pozitív adóalapjával szemben kell
figyelembe venni.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft 2007. évi bejegyzett időszakáról készített közhasznúsági
beszámolóját -11.,12.számú melléklet- a Felügyelő Bizottság határozatának ismeretében elfogadja.

7. Utasítja az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft ügyvezetőjét, hogy az előtársasági időszak és az év
végi záró időszak beszámolóit a jogszabályi előírások szerint helyezze letétbe, és gondoskodjon
közzétételükről.
Határidő: - az előtársasági időszaki beszámolóra: 2008. március 12.
- az év végi záró beszámolóra:
2008. május 31.
Felelős:
Dr. Mátics István ügyvezető
29/2008. (III. 25.) Kt. sz. határozat
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
3. Oroszlány Város Önkormányzata Települési esélyegyenlőségi helyzetelemzése és programja
4. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,
felújításának 2008. évi támogatási rendszeréhez kapcsolódó rendelet megalkotása
5. Feladatátadás
6. Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 1/2002. (I. 30.) ÖK számú rendelet módosítása
7. „Sürgősségi ellátó központ kialakítása az Oroszlányi Kistérségben” című pályázat benyújtása
8. Külterületi hulladékszállítási rendszer átalakítása
9. A lakáshasználók által lakott, vegyes tulajdonú épületben lévő lakások vételére, valamint bérlakások
értékesítésére tett javaslat
10. A Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola csatlakozása az „Innovatív Szakképzésért Térségi
Integrált Szakképző Központ” Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasághoz
11. A Városi Sporttelep és a Városi Sportcsarnok kihasználtságának bemutatása
12. Tájékoztató a 2007. évben elnyert társadalmi- és sportcélok támogatására biztosított összegek
elszámolásáról, a 2008. évi pályázati kiírásról
13. Vagyonértékesítés
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14. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

30/2008. (III. 25.) 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. 2008. április 29-ei ülésén tárgyalja az „Útkorszerűsítési feladatok meghatározása” című napirendi
pontot.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008.április 2.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

31/2008. (III. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló
beszámolót elfogadja.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársainak az elmúlt évben végzett munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. április 2.
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

32/2008. (III. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány Város Esélyegyenlőségi
Programját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. április 2.
a határozat végrehajtására: folyamatos
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester,
közoktatási intézményvezetők

33/2008. (III. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által kiírt „az iparosított technológiával épült
lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” című
pályázathoz (Kódszám: LFP-2008-LA-2) kapcsolódóan nyilvános pályázatot tesz közzé a társasházak és
lakásszövetkezetek támogatására.
2. Az 1. pont szerinti pályázaton való részvételhez az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által
kiírt LFP-2008-LA-2 kódszámú pályázat útmutatója szerinti pályázati rendszert működtet, melyet
rendeletben hirdet ki.
3. Az LFP-2008-LA-2 kódszámú program keretében önkormányzati támogatásra a 2008. évi költségvetés
7. számú mellékletében elkülönített Panel Plusz program nevet viselő, 15 M Ft összegű előirányzat
terhére kerülhet sor.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. április 2.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
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34/2008. (III. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A településüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
2. A szerződésben foglalt díj forrása a 2008. évben elért 12.182.000 Ft többletkamat bevétel.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat kihirdetésért: dr. Judi Erzsébet jegyző

35/2008. (III. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Támogatja az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság által a "Sürgősségi ellátó központ kialakítása az Oroszlányi
Kistérségben" címmel készülő pályázat benyújtását, megvalósítását.
2. A projekt teljes beruházási költségvetése: 160 M Ft, melyhez a szükséges önerőt tíz százalék mértékig a
pályázó biztosítja a tartalék alapjából. A nyertes pályázat ismeretében, a szerződéskötés előtt a
Képviselő-testület a Sürgősségi Központ kialakításának részletes feltételeit újra tárgyalja.
3. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező Nyilatkozatok aláírására.
Határidő:
Felelős:

1., 3. pont esetében: azonnal
a 2. pont esetében: a pályázat elbírálását követő Képviselő-testületi ülés
a határozat kihirdetésére: 2008. április 2.
1. pont esetében: Dr. Mátics István ügyvezető igazgató
2., 3. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

36/2008. (III. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A megismert szakmai érvek alapján nem támogatja a külterületi szemétszállítás rendszerének
átalakítását.
2. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjék a külterületi szemétszállításra vonatkozó szolgáltatási
szerződés változatlan műszaki tartalom mellett 2008. évre történő megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

2. pont esetében: 2008. június 30.
Rajnai Gábor polgármester

37/2008. (III. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az előterjesztés 1. pontjában részletezett öt db lakás Oroszlányi Szolgáltató Zrt. által történő
megvásárlásával, a forgalmi érték 60%-án, összesen 15.975.000 Ft összegben.
2. Egyetért az előterjesztés 2. pontjában részletezett 6 db szolgálati jellegű bérlakás értékesítésével a
forgalmi érték 60%-án.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. április 2.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

38/2008. (III. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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1.) Egyetért azzal, hogy a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola tagként csatlakozzon az
„Innovatív Szakképzésért Térségi Integrált Szakképző Központ” Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társasághoz.
2.) A TISZK–hez történő csatlakozáshoz szükséges 100 E Ft törzsbetét és 50 E Ft egyszeri befizetés
forrását a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola a 2008. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2008. április 2.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
Dr. Radványiné Varga Andrea
39/2008. (III. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi Sportcsarnok és a Városi
Sporttelep kihasználtságáról szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. április 2.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

40/2008. (III. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Monte Corona Műemlékvédelmi Egyesület március 5-ei elszámolását elfogadja.
2. A 2007. évre kiírt társadalmi és sportcélú pályázatok elszámolásáról készült tájékoztatást és az
elszámolásokat elfogadja.
3. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert, hogy írjon ki önkormányzati pályázatot
a) a társadalmi célok megvalósítására 3.840.000 Ft ,
b) a sportcélok megvalósítására 4.800.000 Ft összegben.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 1. pont esetében: 2008. április 2.
2. pont esetében: azonnal
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

41/2008. (III. 25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a 0341 hrsz-ú ingatlanból mintegy 1000 m2 nagyságú területrész telekalakítást követő
értékestésével.
2. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató ZRt-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő, zárt
eljárás keretében történő értékesítésre.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rajnai Gábor polgármester

42/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
12. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
13. Beszámoló Oroszlány Város 2007. évi költségvetésének teljesítéséről
14. Tájékoztató a 2008. január 1-jétől hatályos általános forgalmi adóról szóló, módosított 2007. évi
CXXVII. tv. előírásairól, a változások miatt szükségessé vált módosító rendelet megalkotása, döntések
meghozatala
15. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2000. (X. 3.) ÖK rendelet
módosítása
16. Önkormányzati vagyonhasznosítás
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17. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 3/2003.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

(III.5.) Ör. rendelet módosítása, a városi park tavak üzemeltetése
A városi strand 2008. évi üzemeltetése
Káptalanfüredi tábor hasznosítása
A 2008. évi útkorszerűsítési feladatok meghatározása
Parkolók kiépítése a Haraszthegyi utcában és a Karinthy F. utcai óvoda előtt
Éves ellenőrzési jelentés a 2007. évi ellenőrzési terv teljesítéséről
A stratégiai ellenőrzési terv, a középtávú ellenőrzési terv és a 2008. évi ellenőrzési terv módosítása
Tájékoztató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
önkormányzatokat érintő előírásairól, a kötelezettségek eljárási és felelősségi rendje
Társadalmi célok megvalósítását szolgáló pályázatok elbírálása
Sportcélok megvalósítását szolgáló pályázatok elbírálása
Beszámoló Oroszlány Város Óvodáiban, a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális
Szakiskola és Kollégiumban, valamint a Ságvári Endre Általános Iskolában végzett intézményvezetői
tevékenységről
A közoktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységének felülvizsgálata
Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Kérdés, interpelláció

Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

43/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
4. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
5. Támogatja a Művelődési Központ és Könyvtár – az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt –
állománygyarapítása céljából benyújtott pályázatát, ennek érdekében a 2008. évre jóváhagyott
költségvetési támogatáson felül 500.000 Ft-tal kiegészíti a könyvtár idei éves beszerzési keretét, a városi
költségvetésben megjelölt általános tartalékból. Kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és
az önkormányzat által felajánlott összeget a könyvtár rendelkezésére bocsátja.
6. Hozzájárul a 602/16/A-25 és 602/16/A-24 hrsz-ú Barbara szálló, valamint az 1628/1 és 2277/3 hrsz-ú
földterületek előterjesztés melléklete szerinti adásvételi szerződéseinek megkötéséhez. Felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.
4.a) Az Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány működéséhez 2008. évben 500.000,- Ft összegű támogatást
biztosít a 2008. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
4.b) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és az 1. pont szerinti összegű
támogatás 2008. május 31-éig történő átutalására.
4.c) Utasítja a polgármestert, hogy kezdeményezze a Vértesi Erőmű Zrt-nél mint a távhőszolgáltatásban
közreműködő gazdasági társaságnál a Közalapítvány támogatását.
5.
Az Oroszlányi Többcélú Kistérség Társulási Megállapodásának az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti módosítását minősített többséggel meghozott döntésével elfogadja. Felhatalmazza a
polgármestert a társulási megállapodás módosítás aláírására.
6.
Utasítja a polgármestert, hogy a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére, bővítésére, a térfigyelő
kamerák tárgyában megismert ajánlások figyelembe vételével készítsen előterjesztést.
7.
A sporttelep működésének, a sportegyesületek támogatásának átalakítására vonatkozó feladat- és
ütemtervről szóló 135/2007. (XI. 27.) Kt. számú határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Feladat
Határidő
Felelős
A jelenlegi működés egyesületekre 2008. 09.30.
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
vonatkozó költségeinek bemutatása
8.a) Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. – mint a volt Gárdonyi Géza Ált. Iskola létesítmény őrzésével
megbízott – a létesítmény tornatermét kizárólag sportolás céljára ingyenes használatba adja.
8.b) Az ingyenes használatba adás során kizárólag a közüzemi alapdíjon túli fogyasztással kapcsolatos
költségek megtérítését igényelheti a használótól.
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8.c) Az önkormányzat a 2007. augusztus 7-én aláírt, az épület őrzésére vonatkozó szerződésben
meghatározott költségeken túl (amely magában foglalja a közüzemi alapdíjak ellenértékét is) további
közüzemi díjjal kapcsolatos költségeket a létesítmény őrzésével megbízott részére nem térít meg.
9.a) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények létszámváltozását az
alábbiak szerint határozza meg:
Intézmények
2008. évi elfogadott
Változás
2008. évi módosított
létszám
létszám
József Attila Ált. Isk.
76,2
-9,5
66,7
Ságvári Endre Ált.I.
69,7
+2,5
72,2
9.b) Utasítja a polgármestert, hogy az intézmények létszámváltozását a költségvetésen vezesse át.
10.a) Felhatalmazza a polgármestert az Oroszlányi Szabadidő Egyesülettel történő megbízási szerződés
megkötésére – bruttó1 M Ft összeghatárig – a városi gyermeknap megrendezésére.
10.b) Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés módosításakor 1 M Ft-ot a költségvetés civil és
sporttámogatás rovatról gyermeknap megrendezése rovatra csoportosítson át.
11. Egyetért a rendezési terv felülvizsgálata során a barnamezős területek hasznosításának vizsgálatával.
12.a) Támogatja, hogy Oroszlány Város Önkormányzata közös HÖF TEKI pályázatot nyújtson be az
Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás gesztorságával a „helyi közterületek és közbiztonság
fejlesztése célok – cd) tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése” alcélra. (2 oszlopos
eligazító táblák, 2 oldalas térképek, üdvözlő táblák)
12.b) A beruházás célja: Oroszlány területén 71 közlekedési csomópontban egyenes élű egyedi fejléces
panellel készülő céljelző rendszer valamint 3 db köszöntő tábla és 2 db térképes tábla kiépítése.
12.c) A beruházás teljes költsége az árajánlat szerint 9 878 346 Ft, amelyhez a szükséges önrészt a teljes
támogatási igény elnyerése esetén – 1 975 669 Ft-ot - Oroszlány Város Önkormányzata a
céltartalékból biztosítja. Ennek megfelelően a pályázatban 7 902 677 Ft Oroszlány támogatási igénye.
12.d) Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok és a Gesztori megállapodás
aláírására.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 9., 12. pont esetében: azonnal
1., 2-8.,11. pont esetében:
2008. május 7.
a 2. pont estében a pályázat benyújtására: azonnal
az 5. pont szerinti társulási megállapodás módosítás aláírására: 2008. április 30.
a 6. pont esetében az előterjesztés elkészítésére: 2008. október 30.
a 9.a) pont esetében a határozat végrehajtására: folyamatos
a 9.b) pont esetében a 2008. évi költségvetés módosítása
10.a) pont esetében a határozat végrehajtására: azonnal
10.b) pont esetében a határozat végrehajtására:: 2008. júniusi költségvetés módosítása
12. pont esetében a pályázat benyújtására 2008. május 15.,
12. pont esetében a nyilatkozatok és a gesztori megállapodás aláírására 2008. május 13.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: 2-8., 9.b), 10. és 12.d) pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
a 9.a) pont esetében: Tóth Gábor a József Attila Általános Iskola igazgatója és Hartmann
József a Ságvári Endre Általános Iskola igazgatója
12. pont esetében a pályázat benyújtásáért az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás
munkaszervezete

44/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A 2007. évi önkormányzati céljellegű támogatásokról készült tájékoztatást és az elszámolásokat
elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a 2008. évi céljellegű támogatások megkötésére.
3. A Képviselő-testület elfogadja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (2)
bekezdésének előírása alapján a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) és
a belső ellenőrzés működtetéséről szóló beszámolót.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. május 7.
dr. Judi Erzsébet jegyző

45/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1.
2.

1

Az ingatlanértékesítés és az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása vonatkozásában a 2008. január
1-jétől hatályos, módosított áfa törvény előírásairól és a fennálló szerződéseket érintő hatásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
127/2007. (XI.27.) Kt. határozatát 2008. január 1. napjával hatályon kívül helyezi. A közterületek rendjéről és
használatáról szóló 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendeletében szabályozott, a közterület használatáért fizetendő díj
mértékét, megfizetésének határidejét és módját 2008. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:

Közterület-használati díj mértéke
(a díjakat —a 8. és 10. sorszám alatti díjak kivételével—áfa-fizetési kötelezettség nem terheli):

KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGNEVEZÉSE

1

2

3

TERÜLETI KATEGÓRIÁK
I.
967,-

II.
967,-

III.
967,-

1.092,-

842,-

550,-

1092,-

842,-

550,-

392,-

296,-

200,--

1.092,-

842,-

800,-

896,-

896,-

896,-

2687,-

2687,-

2687,-

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

3583,-

3583,-

3583,-

3500 kg-ot
teherautóval

6271,-

6271,-

6271,-

2687,-

2687,-

2687,-

1192,-

1192,-

1192,-

+ ÁFA

+ ÁFA

+ ÁFa

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakat szekrény; hirdető
berendezés, lábon álló hirdetőtábla. A terület meghatározása, a
tábla lábaival együtt mért befogadó tér mérete szerint történik, de 3
m2-nél
kisebb nem lehet a fizetendő díj szempontjából
(Ft/m2/hó)
Árusító és egyéb fülke-pavilon elhelyezése, üzleti
tevékenységgel kapcsolatos egyéb helyhasználat (szélfogó,
üzleti lépcső, üzleti portál). Üzletből közvetlenül közterületre
történő árusítás esetén az üzlet előtti 1 méter széles sáv
igénybevétele
(Ft/m2/hó)
Vendéglátó-ipari terasz május
(Ft/m2/hó)

1-jétől

szeptember

október 1-jétől április 30-áig
4

5

virágárusítás

(Ft/m2/hó)
(Ft/m2/nap)

Alkalmi árusítás vállalkozók részére
Alkalmi
(Ft/hó)

30-áig

őstermelők

részére

Mozgóárusítás
Személyautóval
6

7
8

1

(Ft/jármű/nap)

meghaladó

megengedett

együttes tömegű
(Ft/jármű/nap)

Mozgóbolt
(Ft/jármű/nap
Taxi álláshely használata

(Ft/jármű/hó)

Hatályon kívül helyezte a 89/2008. (VIII.5.) Kt. sz. határozat
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Kiállítás, alkalmi vásár, sport-, és kulturális, valamint
vallásfelekezeti rendezvények, mutatványos tevékenység területe
(Ft/m2/nap)

9

Üzemképtelen gépjármű elhelyezése

Lakókocsi,
(Ft/jármű/nap)
10

46,-

46,-

46,-

967,-

967,-

967,-

+ ÁFA

+ ÁFA

+ ÁFA

967,-

967,-

967,-

+ ÁFA

+ ÁFA

+ ÁFA

592,-

592,-

592,-

+ ÁFA

+ ÁFA

+ ÁFA

492,-

492,-

492,-

+ ÁFA

+ ÁFA

+ ÁFA

(Ft/m2/nap)

(Ft/jármű/nap)

utánfutó

tárolása

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

11 Építési munkával kapcsolatos állvány 10 m2-ig

62,-

62,-

62,-

2

2

(Ft/m /nap)

46,-

46,-

46,-

Építőanyag és törmelék elhelyezése, tárolása

(Ft/m2/nap)

37,-

33,-

33,-

5983.-

5983.-

12 Építési munkával kapcsolatos állvány, 10 m felett

13 A nem önkormányzati tulajdonú lakótömbök körüli kezelői járda

területén történő, ilyen célú igénybevétel mentes a díjfizetés
kötelezettsége alól.

(Ft/m2/nap)

14 Film és videó felvétel

5983.-

Mentes a díj fizetési kötelezettség alól a választási kampányt szolgáló hirdető-berendezés és
hirdetőtábla elhelyezése a választás végleges eredményének közzétételéig.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága javaslatára a közterület-használati díjat nem kell megfizetni, ha a terület használatát
egyedileg meghatározott jótékony célú gyűjtés, sport, kulturális vagy egyéb rendezvények javára kérik
és a rendezvényből nem származik bevétel, továbbá, ha a terület-felhasználás a képviselő-testület
mindenkori város ünnepi programtervben meghatározott városérdeket szolgál.
Közterület-használati díj megfizetésének határideje és módja:

-

-

A határozott időtartamra szóló díjat Engedélyes az engedély kiadását megelőzően fizeti meg
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.
3.
Utasítja a polgármestert, hogy az áfa-fizetési kötelezettséggel nem terhelt közterület-használati díjak
vonatkozásában a 127/2007. (XI.27.) Kt. határozat alapján 2008. január 1-je óta kiszámlázott áfa-tartalom
visszatérítéséről, illetve jóváírásáról gondoskodjon.

Határidő:

a határozat kihirdetésére:

2008. május 7.
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Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

Dr. Judi Erzsébet
Rajnai Gábor polgármester

46/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az előterjesztés 1. pontjában részletezett kettő db önkormányzati lakás értékesítésével.
2.

3.

Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal 2007. november 28-án megkötött és 2008. január 30-án módosított vagyonkezelési szerződés
módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okirat módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerint jóváhagyja.

4. Egyetért a 2122/190 hrsz-ú ingatlan megosztást követő értékesítésére vonatkozó előszerződés
módosításával az előterjesztésben foglaltak szerinti 5.500.000 Ft + áfa vételár előleg 2008. május 30-ig
történő megfizetésével, a fennmaradó vételár különbség terület kialakításakor, de legkésőbb 2009. június
30-áig történő megfizetése mellett. Az épületek építési engedélyezésének megkezdését felek 2008.
május 30-ában határozzák meg.
5.a. Egyetért a Magyar Állam tulajdonában álló oroszlányi a 0739/1 hrsz-ú, valamint a 0742/1 hrsz-ú
ingatlan megosztását követően kialakuló 0742/3 hrsz-ú ingatlan Oroszlány Város Önkormányzata
részére történő megvásárlásával. A vételár forrását a területekre vonatkozó adás-vételi szerződés
megkötését megelőzően - előszerződés alapján - a VÉRT Zrt. biztosítja.
5.b. Egyetért a 0739/1 hrsz-ú, valamint a 0742/1 hrsz-ú ingatlan megosztását követően kialakuló 0742/3 hrszú ingatlan önkormányzat tulajdonába kerülését követően a vagyonrendelet eljárási szabályainak
megfelelő, zárt eljárás keretében a Vértesi Erőmű Zrt. részére történő értékesítésével.
5.c. Felhatalmazza a polgármestert az 5.a. és 5.b. pontok szerinti előszerződés és adás-vételi szerződések
megkötésére.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2008. május 7.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: dr. Judi Erzsébet jegyző
47/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az oroszlányi park tavak üzemeltetési feladatainak ellátására 3 éves
időtartammal, az előterjesztés melléklete szerinti részletes feltételek szerinti üzemeltetési szerződést
megkösse.
2. A szerződésben foglalt üzemeltetési díj forrásaként a költségvetés általános tartalékát jelöli meg.
3. Tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az OSz. Zrt. a városi alsó tó kiegészítő munkáiként saját
költségén a tó körül térköves burkolatot és pihenőpadokat helyezzen el, a Kertalja patakon a teljes
körüljárhatóság érdekében kishidat létesítsen, a leürítő műtárgynál zsiliprácsot, kaput, illetve oszlopokat
helyezzen el a nem kívánatos gépjármű-forgalom megakadályozása érdekében.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a park-tavi szigetek hasznosítására folytasson tárgyalásokat, ezek
eredménye függvényében tegyen javaslatot a szabályozási terv felülvizsgálatára, a hasznosítás módjára.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére :
a szerződéskötésre:
a tulajdonosi hozzájárulásra:
a határozat kihirdetésért:
a határozat végrehajtásáért:

2008. május 7.
azonnal
folyamatos
dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

48/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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1. Megbízza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t a strand nyári üzemeltetésével a 2008. évben, bruttó
7.750.000.- Ft ellenszolgáltatás mellett, mely tartalmazza az üzemeltetés mellett az annak elindításához
szükséges előzetes felújítási munkálatokat, valamint az ideiglenes infrastruktúra ellátás biztosítását.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az oroszlányi városi strand üzemeltetési feladatainak ellátására, az
előterjesztés melléklete szerinti részletes feltételek szerinti üzemeltetési szerződést megkösse.
3. A szerződésben foglalt üzemeltetési díj forrásaként a költségvetés általános tartalékát jelöli meg.
4. Megbízza a polgármestert, hogy dolgozzon ki javaslatot a strand továbbfejlesztésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére :
a szerződéskötésre:
a javaslattételre:
a határozat kihirdetésért:
a szerződés megkötéséért:
a javaslattételért:

2008. május 7.
azonnal
2008. október 31.
dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester
Rajnai Gábor polgármester

49/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a káptalanfüredi táborral kapcsolatos tájékoztatót.
2. Utasítja a polgármestert a hasznosítással kapcsolatos vizsgálatok elvégzésére, valamint hasznosítási
javaslat összeállítására.
Határidő:
Felelős:

a vizsgálat elvégzésére: 2008. szeptember 30.
Rajnai Gábor polgármester

50/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi útkorszerűsítési feladatokat az
előterjesztés szerint határozza meg, felhatalmazza a polgármestert a feladatok ellátásához szükséges
szerződések megkötésére.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2008.május 7.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

51/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Haraszthegyi utcában és a Karinthy F. utcai óvoda előtt megvalósítandó parkolók
kiépítésével, 5.500 E Ft összköltséggel. A kivitelezéshez szükséges anyagi fedezetet a költségvetés
beruházási céltartalék sorából biztosítja.
2. Utasítja a polgármestert az 1. pont szerinti beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló pályázati
eljárás megindítására.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
2008. május 7.
a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás megindítására: 2008. május 9.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
az eljárás megindításáért: Rajnai Gábor polgármester
52/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
A képviselő-testület elfogadja a polgármester éves ellenőrzési jelentését a 2007. évi ellenőrzési terv
teljesítéséről.
Határidő:
Felelős:

kihirdetésre: 2008. május 7.
kihirdetésre: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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53/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata 2. számú melléklet szerinti Stratégiai ellenőrzési tervét;
2. Jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata 3. számú melléklet szerinti Középtávú ellenőrzési tervét;
3. Jóváhagyja a 4. számú melléklet szerint - az előterjesztésben bemutatott módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt - 2008. évi ellenőrzési terv I-IV. és X. pontjaiban önkormányzatunk tárgyévi belső
ellenőrzési tervét.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a határozat kihirdetésére: 2008. május 7.
Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

54/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti körben az
adatnyilvánosságot a következő eljárási és felelősségi rend szerint biztosítja:
a. A pályázati eljárások vagy támogatás odaítélésére vonatkozó más eljárások adatainak a kijelölt honlapon
történő közzétételéről a polgármester a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya útján gondoskodik.
b. A kijelölt honlapon közzétett, Oroszlány Város Önkormányzatát mint pályázatot kiírót, illetve támogatót érintő
adatokról a polgármester a Képviselő-testület soron következő ülésén ad tájékoztatást.

2. Az összeférhetetlenségi okok körének bővítéséről a törvényi szabályok gyakorlati érvényesülésének
tapasztalatai alapján, a 2008. évi pályázati eljárások és támogatás odaítélésére irányuló más eljárások
során felmerült igények ismeretében, az elnyert támogatások elszámolásáról szóló tájékoztatóval egy
időben, 2009. március 31-éig határoz.
Határidő:
Felelős:

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

2008. május 07.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

55/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A társadalmi célok 2008. évi megvalósítását szolgáló 3.840 E Ft-ból 3.440 E 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 400 E Ft felhasználásáról saját hatáskörben
döntsön.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. május 8.
a határozat végrehajtására: 2. pont esetében: 2008. május 31.
1. és 3. pont esetében folyamatos
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: 1. 2. és 3. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester

56/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A sportcélok 2008. évi megvalósítására 4.800.000 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.
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Határidő:
Felelős:

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

2008. május 8.
1. pont esetében folyamatos
2008. május 31.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
1., 2. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester

57/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja Oroszlány Város Óvodái intézményvezetőjének beszámolóját az intézményben 2003-2008.
között végzett tevékenységről és köszönetét fejezi ki az elmúlt 5 év munkájáért az óvoda valamennyi
alkalmazottjának.
2. Elfogadja a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium
intézményvezetőjének beszámolóját az intézményben 2003-2008. között végzett tevékenységről és
köszönetét fejezi ki az elmúlt 5 év munkájáért az iskola valamennyi alkalmazottjának.
3. Elfogadja a Ságvári Endre Általános Iskola intézményvezetőjének beszámolóját az intézményben
2003-2008. között végzett tevékenységről és köszönetét fejezi ki az elmúlt 5 év munkájáért az iskola
valamennyi alkalmazottjának.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2008. május 7.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: dr. Judi Erzsébet jegyző
58/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a fenntartásában működő közoktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységének ellenőrzéséről és a diákönkormányzatok munkájáról készült tájékoztatást.
2.
Utasítja a polgármestert, hogy vizsgálja meg Oroszlány Város Óvodáiban, a Benedek Elek Általános
Iskolában, a József Attila Általános Iskolában és a Ságvári Endre Általános Iskolában a gyermek- és
ifjúságvédelmi álláshelyek számának 0,5-ről 1 álláshelyre történő emelésének pénzügyi lehetőségeit.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. május 7.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

59/2008. (IV. 29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti s
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetésére:

2008. május 7.
dr. Judi Erzsébet jegyző

60/2008. (V. 27.) Kt. sz. 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. A helyi építési szabályzatról szóló 20/2006. (X. 11.) Ör. rendelet módosítása
3. A regionális vízmű-társaságok részvényeinek önkormányzati tulajdonba adása
4. Intézményi beszerzések eljárási rendjének módosítása
5. Felhívás kibocsátása városi kitüntetésekre irányuló javaslatokhoz
6. A közoktatási intézmények minőségirányítási programjának megvalósulása
7. Tájékoztató a szennyvízvagyon helyzetéről
8. Civil szervezet pályázata társadalmi célok megvalósítására, városi szintű rendezvények szervezése
9. Vagyonértékesítés
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10.
11.
12.
13.

Önkormányzat törzsvagyonába tartozó közutak burkolatainak felújítása
Arany János iskola őrzésének előkészítése
Az Oroszlányi Rendőrkapitányság támogatásban részesítése
Kérdés, interpelláció

Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

61/2008. (V. 27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
7. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.
Az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság által
kidolgozott civil és sporttámogatások feltételrendszerét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. június 4.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
Civil és sportszervezetek számára kiírt pályázati tájékoztató

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Oroszlány Város Képviselő-testülete a városban működő civil és sportegyesületek, szervezetek számára
külön pályázati lehetőséget biztosít a következő célok, programok megvalósítására:
 városi, kistérségi, megyei és országos szintű programok, rendezvények, előadások szervezésére,
amelyek a város lakosságának egy nagyobb rétegét megmozgatják (pl. művészeti csoportok
találkozója, fesztiválok szervezése, városi szintű gyermeknap rendezése, nemzetiségi találkozók),
 nemzetközi kapcsolatok ápolására, testvérvárosokkal való közös városi rendezvények szervezése,
 rangos nemzetközi (európai és világbajnokságon) kulturális versenyeken való részvételre, fellépésre,
 városi, kistérségi, megyei és országos szintű sportrendezvények, versenyek szervezésére,
 városi tömegsport rendezvényre, sportnapra, amelyek a város lakosságának egy nagyobb rétegét
megmozgatják
 rangos országos és nemzetközi (európai és világbajnokságon) sportversenyeken való felkészülésre,
részvételre.
A PÁLYÁZÓK KÖRE
 A pályázaton részt vehetnek az Oroszlányban működő bejegyzett civil és sportegyesületek,
szervezetek és alapítványok.
 A pályázaton nem vehetnek részt profitorientált szervezetek, érdekképviseleti szervezetek, valamint
pártok és a pártok politikai tevékenységét támogató szervezetek.
A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
 Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 A pályázatot egy példányban kell beküldeni 2008-ban folyamatosan (2008. október 30-ig) a
Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatások Osztálya címére.
 A pályázat tartalmazza a megvalósítandó célok megjelölését (maximum két oldal terjedelemben), a
megpályázott összeget és ennek tervezett felhasználását.
PÁLYÁZATI DÖNTÉS
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 A beérkezett pályázatokat a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság értékeli és tesz javaslatot a
Képviselő-testületnek a döntésre (a pályázati eljárásra és a támogatás odaítélésére a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény előírásainak megfelelően).
 A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok, akik minél nagyobb társadalmi réteget
mozgósítanak, olyan programokat, rendezvényeket szerveznek, amelyek a város hagyományait
erősítik, arculatának pozitív változását segítik elő, illetve olyan országos vagy nemzetközi versenyen
vesznek részt, amely városunk hírnevét öregbíti.
 A pályázókat a Képviselő-testület döntéséről a Polgármesteri Hivatal értesíti.
A TÁMOGATÁS FORMÁJA:
A nyertes pályázóval a támogatás részletes feltételeiről külön szerződésben történik a megállapodás.
 Az elnyert támogatás vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.
 A sikeres pályázó a tárgyévet követő év február 15-ig köteles – külön felszólítás nélkül – a
felhasználásról elszámolni a Humán Szolgáltatások Osztálya felé.
 Az elszámolás az erre a célra készült formanyomtatványon történik, melyet a megállapodáshoz
mellékelünk.


62/2008. (V. 27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Kezdeményezi, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja
alapján, a település jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvíz-elvezetéssel és -tisztítással
kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. jelenlegi teljes állami
tulajdonban lévő részvénycsomagja a Vízmű Zrt. ellátási területén található települési önkormányzatok
tekintetében lakosságszám arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli
vagyonátadással.
E cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a település
jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvíz-elvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos
feladatainak elősegítése érdekében az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. alaptőkéjét megtestesítő, állami
tulajdoni hányadú részvénycsomagjára az ellátási terület lakosságának egészéhez viszonyított,
településre vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelően (ebbe beleértve a Megyei Jogú Város
lakosságát is) térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti.
b) Amennyiben az 1. pontban szereplő Társaság térítés nélküli tulajdonba adására a megállapodással
érintett egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli
vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy
Oroszlány Város Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére
kötelezettséget vállal.
2. Vállalja a részvénycsomag tulajdonba adása miatt felmerülő költségek megtérítését és felhatalmazza a
polgármestert, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50.
§ (2) bekezdése alapján az ingyenes vagyonjuttatás iránti igényt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrthez bejelentse.
3. Utasítja a polgármestert, hogy az igénnyel kapcsolatos eljárás előrehaladásáról az esetlegesen közbenső
tulajdonosi döntést igénylő kérdésekben tájékoztassa a Képviselő-testületet, továbbá felhatalmazza arra,
hogy - a Képviselő-testület határozatainak keretei között - meghatalmazza Esztergom Város
Önkormányzatát arra, hogy több települési önkormányzat érdekeinek együttes képviselete esetén
Oroszlány Város Önkormányzata nevében is eljárjon a tárgyalások vitele során.
4. Vállalja, hogy a részvények térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges megállapodást
megköti.
Határidő:
Felelős:

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

2008. június 4.
folyamatos
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester
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63/2008. (V. 27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei
közbeszerzési értékhatár és egy millió forint közé eső beruházásai, beszerzései pályáztatási eljárása rendjéről
szóló, a 113/2007. (X.30.) Kt. határozattal módosított 14/2003. (II. 25.) Kt. számú határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
A határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A pályázatok elbírálásáról az önkormányzati beszerzések esetén a Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport,
intézményi beszerzések esetén az intézményvezető dönt.”
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. június 4.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

64/2008. (V. 27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az előterjesztés melléklete szerinti „FELHÍVÁS” közzétételéről a
képviselő-testület hivatalos lapjában, a városi televízió képújságában, Oroszlány város internetes
honlapján, valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.
2.
Utasítja a MOSB-ot, hogy a beérkezett kitüntetési javaslatok alapján a városi kitüntetésekre irányuló
javaslatot a 2008. augusztus 5-ei Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. június 4.
a határozat végrehajtására: az 1. pont esetében: 2008. június 4.
a 2. pont esetében: 2008. augusztus 5.
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 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

2008. július 4-én (pénteken) 12 óráig
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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.
(2) Az "OROSZLÁNYÉRT" vésetű aranygyűrű kitüntetés annak a személynek, az "OROSZLÁNYÉRT"
elnevezésű kitüntető díszoklevél kitüntetés annak a személynek, vagy közösségnek adományozható,
akik, amelyek a város fejlődésének érdekében több éven át tartó, kimagasló társadalmi, közéleti,
tudományos, oktatói, közigazgatási, gazdasági, művészeti, egészségügyi, vagy sporttevékenységet
fejtettek ki.
(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 elismerést
szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.”
„(5) A kitüntetések az Oroszlányban élő - kivételesen nem a városban lakó, vagy a városból elszármazott magyar állampolgár személyek részére adományozhatók.
(6) 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, 2008. május 27.

Jugovics József sk.
a MOSB elnöke

65/2008. (V. 27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja Oroszlány Város Óvodái, a József Attila Általános Iskola, a Ságvári Endre Általános Iskola, a
Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium, a Pedagógiai
Szakszolgálat, az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola és a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola minőségirányítási programjainak megvalósulását vizsgáló szakértői jelentéseket és az
ezekről készült előterjesztést.
2. A fenntartói ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a közoktatási intézményeiben (Oroszlány Város
Óvodái, a József Attila Általános Iskola, a Ságvári Endre Általános Iskola, a Benedek Elek Általános
Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium, a Pedagógiai Szakszolgálat, az Eötvös Loránd
Szakközép- és Szakiskola és a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola) a minőségirányítási
programokban megfogalmazott célkitűzések és feladatok megvalósultak/megvalósulnak, a programok és
végrehajtásuk a közoktatási törvényben szabályozott követelményeknek megfelelnek.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. június 4.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
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66/2008. (V. 27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Elfogadja a szennyvízvagyonnal kapcsolatos tájékoztatót. Utasítja a polgármestert, hogy készítsen
előterjesztést a szennyvízvagyonnal kapcsolatos vagyonkezelői jogok átadására a tájékoztató szerinti formai
lépések figyelembe vételével.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. június 4.
a határozat végrehajtására: 2008. június 24.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért:Rajnai Gábor polgármester

67/2008. (V. 27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a) A költségvetés civil és sporttámogatásra elkülönített keret terhére 210 E Ft támogatást nyújt az
Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapítványának a XIII. Majki Rákóczi Nap
megrendezésére.
1.b) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázót értesítse a döntésről és kösse meg a megállapodást az
Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapítványával.
2.a) A költségvetés civil és sporttámogatásra elkülönített keret terhére 500 E Ft támogatást nyújt az
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club részére a Sportok Fesztiválja és Környezetvédelmi Nap
megrendezésére.
2.b) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázót értesítse a döntésről és kösse meg a megállapodást az
Oroszlányi Utánpótlás Futball Clubbal.
3.a) Felhatalmazza a polgármestert 500 E Ft összeghatárig megbízási szerződés megkötésére a FaluHagyományőrző és Kulturális Egyesülettel a 14. Falunap megrendezésére.
3.b) Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés módosításakor 500 E Ft-ot a költségvetés civil és
sporttámogatás rovatról csoportosítson át a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak falunap
rendezvény rovatára.
4.a) Felhatalmazza a polgármestert 630 E Ft összeghatárig megbízási szerződés megkötésére a Hébé
Alapítvány a Művészetoktatásért alapítvánnyal az IMA Magyar Bajnokság és EB kvalifikációs
verseny, a Hébé Tánccsoport 20. évfordulós Gála és a Hébé Nemzetközi Táncfesztivál
megrendezésére.
4.b) Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés módosításakor 630 E Ft-ot a költségvetés civil és
sporttámogatás rovatról csoportosítson át a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak táncfesztivál
rovatára.
5. Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés civil és sporttámogatásra elkülönített keretből 1 M Ft-ot
csoportosítson át a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak városi rendezvények rovatára.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetésére: 2008. június 4.
a határozat végrehajtására:
megbízási szerződések, támogatási szerződés megkötésére: folyamatos
a költségvetés módosítására: 2008. júniusi költségvetés módosítás

68/2008. (V. 27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az 553/24/A/6 hrsz-ú, 44 m2 nagyságú, iroda megnevezésű ingatlan értékesítésével.
Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t a vagyonrendelet szabályainak megfelelő,
versenytárgyalás keretében történő értékesítésre.
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2. a) Egyetért a 878/13 hrsz-ú ingatlanból mintegy 112 m2 nagyságú terület, az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti változási vázrajzon szereplő megosztást követő, zárt eljárás keretében történő
értékesítésével.
2. b) Módosítja 57/2007. (V. 22.) Kt. számú határozat 2. pontját az alábbiak szerint:
Egyetért a 881/68 hrsz-ú ingatlan előterjesztés 1. számú melléklete szerinti változási vázrajzon
szereplő megosztást követő, zárt eljárás keretében történő értékesítésével.
Határidő: a határozat kihirdetésére : 2008. június 4.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

69/2008. (V. 27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1) 2Egyetért a Fürst S. u.–Rosenberg utcai burkolat felújítása tárgyú TEÚT 2008 pályázat benyújtásával
15.813.822 Ft önerő biztosításával 13.958.622 Ft igényelt támogatással 29.772.444 Ft összértékben, a
Majki utca külterületi szakaszának burkolat felújítása tárgyú HÖF TEKI pályázat benyújtásával
6.446.306 Ft önerő biztosításával 15.041.382 Ft igényelt támogatással 21.487.688 Ft összértékben,
valamint a Fürst S. utcai járda és parkolók kiépítésével 18.950.000 Ft összértékben, 70.210.132 Ft
összköltséggel, az alábbi táblázat szerint:
Projekt megnevezése
1. Fürst S. u. - Rosenberg u.
burkolat felújítás
(TEÚT 2008 pályázat)
2. Majki utca külterületi
szakszának burkolat
felújítása
(HÖF TEKI 2008. pályázat)
3. Pályázati projektek
összesen (1+2):
4. Fürst-Rosenberg utcai
burkolat felújítás
kiegészítése járda- és
parkoló építéssel
ÖSSZESEN (3+4):

Támogatá
s mértéke

Saját erő

Igényelt
támogatás

Projekt összes
költsége

50%

15 813 822 Ft

13 958 622 Ft

29 772 444 Ft

70%

6 446 306 Ft

15 041 382 Ft

21 487 688 Ft

22 260 128 Ft

29 000 004 Ft

51 260 132 Ft

18 950 000 Ft

-

18 950 000 Ft

41 210 128 Ft

29 000 004 Ft

70 210 132 Ft

-

2) Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert:
a. az 1. pont szerinti pályázatok benyújtására,
b. a tervezett beruházások kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására.
3) Az 1. pontban tervezett beruházásokat felveszi a 2008. évi közbeszerzési tervbe.
4) A kivitelezéshez szükséges anyagi fedezetet Oroszlány Város Önkormányzatának 2008. évi
költségvetésének általános- és céltartalék sorából biztosítja.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2008. június 4.
a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás megindítására: 2008. július 31.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás megindításáért: Rajnai Gábor polgármester
70/2008. (V. 27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt-t bízza meg az előterjesztésben foglaltak szerint összesen bruttó 1 M Ft összegben a volt
Arany J. Általános Iskola őrzési feladatainak előkészítésével. A feladat forrásául a felhalmozási kiadásokon
belül az Arany J. Általános Iskola átalakítása, kiürítése című előirányzatot jelöli meg.
Határidő: a határozat végrehajtására:
2

azonnal

Módosította a 73/2008. (VI.3.) Kt. sz. határozat, valamint a 126/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 4. a) pontja!!!
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a határozat kihirdetésére:
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a határozat kihirdetéséért:

2008. június 4.
Rajnai Gábor polgármester
Dr. Judi Erzsébet jegyző

71/2008. (V. 27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata az Oroszlányi Rendőrkapitányság feladatai
ellátását szolgáló, vissza nem térítendő támogatás biztosítása céljából a BorgWarner Turbo Systems
Kft-től 2 millió Ft összegű juttatást átvegyen. A pénzeszköz átadásáról-átvételéről szóló megállapodás
aláírására felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert.
2. Az 1. pont szerint átvett 2 millió Ft-ot az Oroszlányi Rendőrkapitányság feladatai ellátásának
támogatása céljából vissza nem térítendő támogatás formájában a Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság részére átadja. A támogatás céljait a következőképpen határozza meg:
 a 2008. december 31-ig terjedő időszakban fokozott rendőri jelenlét biztosítása az Oroszlányi
Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések közterületei, valamint a leginkább
veszélyeztetett Nyíres dűlő, Németh dűlő, Felső telep, Svandovszki dűlő, Majk Madárhegy, Bokodi
tó környezetében. Főleg az esti, valamint az éjszakai órákban a rendőrség a járőrszolgálat
szervezésével fokozott jelenléttel visszatérően ellenőrizze a vendéglátó helyeket és környezetüket a
köznyugalmat megzavaró, a közértéket és magánértéket rongáló cselekmények visszaszorítása
érdekében.
 Az adomány további célja, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén elkövethető
bűncselekmények megelőzését, felderítését, az eljárások gyors és szakszerű lefolytatását biztosítsa.
 A rendelkezésre álló támogatási összeg felhasználása során a kedvezményezett szabadon
rendelkezhet a feladat ellátásához szükséges dologi eszköz beszerzéséről is.
3. A 2. pont szerinti támogatás érdekében a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal mint
kedvezményezettel történő megállapodás megkötésére felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert.
Határidő:
Felelős:

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

2008. június 4.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

72/2008. (VI. 3.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Közterület elnevezése
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

73/2008. (VI. 3.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1)
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 623/18 hrsz-ú közterületnek a József Attila köz
elnevezést adja.
2) 3A 69/2008. (V.27.) számú Kt. sz. határozatának 1) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Egyetért a Fürst S. u.–Rosenberg utcai burkolat felújítása tárgyú TEÚT 2008 pályázat benyújtásával 15.813.822Ft
önerő biztosításával 13.958.622 Ft igényelt támogatással 29.772.444 Ft összértékben, a Majki utca külterületi
szakaszának burkolat felújítása tárgyú HÖF TEKI pályázat benyújtásával 6.405.323 Ft önerő biztosításával
14.945.755 Ft igényelt támogatással 21.351.078 Ft összértékben, a Fürst S. utcai járda és parkolók kiépítésével
18.950.000 Ft összértékben, valamint a Majki utca külterületi szakaszának burkolat felújítás műszaki ellenőri
költségek kiegészítése 136.610 Ft összértékben, 70.210.132 Ft összköltséggel, az alábbi táblázat szerint:
Projekt megnevezése
1. Fürst S. u. - Rosenberg u.
burkolat felújítás
(TEÚT 2008 pályázat)
3

Támogatá
s mértéke
50%

Saját erő
15 813 822 Ft

Igényelt
támogatás
13 958 622 Ft

Hatályon kívül helyezte a 126/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 4.c) pontja.
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Projekt összes
költsége
29 772 444 Ft

3.

Majki utca külterületi
szakszának burkolat
felújítása
(HÖF TEKI 2008. pályázat)
3. Pályázati projektek
összesen (1+2):
4. Fürst-Rosenberg utcai
burkolat felújítás
kiegészítése járda- és
parkoló építéssel
5. Majki utca külterületi
szakaszának burkolat
felújítása (Műszaki ellenőri
költségek kiegészítése)
ÖSSZESEN (3+4+5):

Határidő:
Felelős:

70%

-

-

6 405 323 Ft

14 945 755 Ft

21 351 078 Ft

22 219 145 Ft

28 904 377 Ft

51 123 522 Ft

18 950 000 Ft

-

18 950 000 Ft

-

136 610 Ft

28 904 377 Ft

70 210 132 Ft

136 610 Ft

41 305 755 Ft

a határozat kihirdetésére: 2008. június 11.
a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

74/2008. (VI. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A 2008. évi költségvetés – 1/2008. (II.27.) Ör. rendelet – módosítása
3. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2000. (X. 3.) Ör. rendelet
módosítása, Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú
mellékletének módosítása
4. 6/2004. (III.10.) Ör. rendelet – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról – módosítása
5. Szennyvízvagyon vagyonkezelésbe adása. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 3/2003. (III.5.) Ör. rendelet módosítása
6. Az Arany János iskola őrzése
7. Remondis Zrt. gépi úttisztítására vonatkozó ajánlata
8. A helyi adókról szóló tájékoztatás
9. Intézmények alapító okiratainak módosítása
10. Az országos kompetenciamérés eredményei városunk általános és középiskoláiban
11. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
12. Oroszlány Város Óvodái, a Benedek Elek Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, a Ságvári
Endre Általános Iskola igazgatójának kinevezése
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

75/2008. (VI. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.a) A költségvetés civil és sporttámogatásra elkülönített keret terhére 400 E Ft támogatást nyújt a Bakfark
Bálint Alapítványnak a Silhouette balett csoport horvátországi Tánc Világ- és Európa-bajnokságon
való részvételéhez. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázót értesítse a döntésről és kösse meg
a megállapodást Bakfark Bálint Alapítvánnyal.
2.b) Elutasítja a Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Oroszlányi Szervezete támogatási kérelmét,
mert a szervezet által benyújtott pályázat tartalma nem felel meg a civil és sportegyesületek,
szervezetek számára külön pályázati kiírás céljainak.
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2.c) A költségvetés civil és sporttámogatásra elkülönített keret terhére 400 E Ft támogatást nyújt az
Oroszlányi Triatlon Nonprofit Kft. a Világharmónia Futás oroszlányi programjának megszervezésére,
nemzetközi futók elszállásolására és étkeztetésére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázót
értesítse a döntésről és kösse meg a megállapodást az Oroszlányi Triatlon és Szabadidősport
Egyesülettel.
2.d) A költségvetés civil és sporttámogatásra elkülönített keret terhére 200 E Ft támogatást nyújt az
Oroszlányi Lovassport Egyesületnek a Díjugrató Lovasverseny Megyei Bajnokságának
megrendezésére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázót értesítse a döntésről és kösse meg a
megállapodást az Oroszlányi Lovassport Egyesülettel.
3.
Az általános tartalék terhére az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltóság részére 3.000.000 Ft előleget biztosít,
amellyel köteles az önkormányzat felé elszámolni a kiegészítő normatíva ismeretében.
4.
Elfogadja a polgármester beszámolóját az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységéről.
5.
Hozzájárul a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által kiírt „MPA képzési
alaprész 2008. évi Decentralizált Regionális Keretből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi
feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatásához” című pályázat Eötvös Loránd
Szakközép-és Szakiskola által történő benyújtásához. A pályázathoz szükséges 2.000 E Ft önrészt az
intézmény saját többletbevételéből biztosítja.
6.
A 2008. évi munkatervében a szeptemberi munkaülés időpontját szeptember 9.-ről szeptember 23.-ra
módosítja.
7.
A Haraszthegyi utcában és a Karinthy F. utcai óvoda előtt megvalósítandó parkolók kiépítéséhez az
51/2008. (IV.29.) Kt. határozattal biztosított bruttó 5.500,- E Ft-on felül szükséges, további 1.000,- E
Ft-ot a költségvetés beruházási céltartalék sorából biztosítja.
8.
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (2) bekezdése és a szerencsejáték szervezéséről
szóló 1991. évi XXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján egyetért a Pénzügyminiszter által történő
olyan koncessziós pályázat kiírásával, amelynek keretében Oroszlány Város Önkormányzatának
közigazgatási területén I. kategóriába sorolt játékkaszinó működtetésére nyílna lehetőség.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. július 2.
a határozat végrehajtására: a megbízási szerződések, támogatás megkötésére 2.a), 2.c) és a
2.d) pont esetében: folyamatos, a 3. pont esetében: az előleg kiutalására: 2008. június 30.
határozat végrehajtására: 7. pont esetében:
azonnal
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor

76/2008. (VI. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az önkormányzati feladatok ellátásában részt vevő, nem közszolgálatban álló vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezettek körét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint határozza meg.
2. Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának a polgármesteri
hivatalban vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselői munkakörök meghatározásáról szóló 2.
számú mellékletét hatályon kívül helyezi, Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának 2. számú mellékletét az előterjesztés 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
3. Utasítja a közalkalmazottakat foglalkoztató önkormányzati intézmények vezetőit, hogy gondoskodjanak
az intézményekben alkalmazott közalkalmazottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeinek az
intézmény SZMSZ-ében történő feltüntetéséről, és az SZMSZ-ek képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő:
Felelős:

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

2008. július 2.
a 3. pont esetében: 2008. július 24.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 3. pont esetében: önkormányzati intézményvezetők
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77/2008. (VI. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. A közműves szennyvízelvezetés-, és kezelés vagyontárgyaira vonatkozóan vagyonkezelői jogot létesít,
melyet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80/A. § (5) bekezdésének b) pontja
szerinti kijelöléssel az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-nek mint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő
gazdasági társaságnak ad át.
2. Az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a vagyonkezelési szerződést és felhatalmazza
Rajnai Gábor polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

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

2008. július 2.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

78/2008. (VI. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t bízza meg az előterjesztésben
foglaltak szerint 570.000 Ft összegben a volt Arany J. Általános Iskola 2008. június 27-től 2008.
szeptember 30-ig történő őrzési feladataival.
2. A feladat forrása a felhalmozási kiadás Arany J. Általános Iskola átalakítása, kiürítése előirányzat 1.
pontban meghatározott összegének vagyonműködtetés, volt Arany J. Általános Iskola őrzési feladatokra
történő átcsoportosítása. Utasítja a polgármestert, hogy a következő költségvetés módosításkor a
szükséges átcsoportosítást végezze el.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a leselejtezett eszközök kezelésére készítsen elő szerződést az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt-vel.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Arany J. Általános Iskola őrzési feladataira írjon ki pályázatot s
a pályázat eredményeként kössön szerződést.
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

Felelős:

a határozat kihirdetésért:
a határozat végrehajtásáért:

2008. július 2.
1. pont esetében: azonnal
3. pont esetében: augusztus 30.
4. pont esetében: 2008. szeptember 30.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

79/2008. (VI. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az úttisztítási feladatok úttisztító géppel
történő elvégzését. A feladat elvégzéséhez szükséges források meghatározására az önkormányzat 2009. évi
költségvetésében kerül sor.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. július 2.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

80/2008. (VI. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a helyi adókról szóló tájékoztatást, és
változatlanul hagyja a helyi adórendeletben az építményadóra vonatkozó adó alapját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. július 2.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
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81/2008. (VI. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 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, a Pedagógiai
Szakszolgálat, a Művelődési Központ és Könyvtár és a Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. július 2.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

82/2008. (VI. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az országos kompetenciamérés alapján az általános és középiskolai intézmények
eredményeiről készült tájékoztatást.
2. Felhívja az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola, a József Attila Általános Iskola igazgatójának
figyelmét, hogy a kompetenciamérés eredményei alapján határozzák meg azokat az intézkedéseket,
amelyek a következő tanév kompetenciaméréseiben érzékelhető javulást eredményezhetnek.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2008. július 2.
a végrehajtásra a 2. pont esetében: 2008. augusztus 25.
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
a végrehajtásra a 2. pont esetében : közoktatási intézményvezetők

83/2008. (VI. 24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Öt tanévre – 2008. augusztus 16-ától – 2013. augusztus 15-ig – Hartmann Józsefet a Ságvári Endre
Általános Iskola igazgatójává a következők szerint kinevezi:
Garantált illetmény kerekítve:
Vezetői pótlék:
Határozott időre szóló illetmény:
Összesen:

234.000 Ft
60.000 Ft
30.000 Ft
324.000 Ft

2. Öt tanévre – 2008. augusztus 16-ától – 2013. augusztus 15-ig – Oroszlány Város Óvodái
intézményvezetőjévé Kis Balázsnét a következők szerint kinevezi:
Garantált illetmény, kerekítve:
Vezetői pótlék:
Munkaközösség-vezetői pótlék
Határozott időre szóló illetmény:
Összesen:

208.900 Ft
60.000 Ft
5.600 Ft
30.000 Ft
304.500 Ft

3. Öt tanévre – 2008. augusztus 16-ától – 2013. augusztus 15-ig – Benedek Elek Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium igazgatójává Vecserdi Jenőnét a következők szerint javasolja kinevezni a
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzata és Oroszlány Város Önkormányzata Társulási
Tanácsának:
Garantált illetmény, kerekítve
További szakképesítés:
Garantált illetmény, kerekítve
Vezetői pótlék:
Gyógypedagógiai pótlék:

193.040 Ft
9.652 Ft
202.700 Ft
60.000 Ft
3.600 Ft
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Határozott időre szóló illetmény:
Összesen:

30.000 Ft
296.300 Ft

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2008. július 2.
a határozat végrehajtására: 2008. augusztus 15.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

84/2008. (VI. 24.) Kt. sz. határozat
Iván Lászlónénak, a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium jelenlegi
igazgatójának címzetes igazgatói címet adományoz.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2008. július 2.
a határozat végrehajtására: 2008. augusztus 15.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

85/2008. (VII. 16.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Regionális szakellátási normatívák felosztásáról szóló döntések jóváhagyása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

86/2008. (VII. 16.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi
Tanács 18/2008. (VI. 25.), 19/2008. (VI. 25.), 20/2008. (VI. 25.), 21/2008. (VI. 25.), 22/2008. (VI. 25.),
23/2008. (VI. 25.) számú határozatait jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Judi Erzsébet jegyző
2008. július 24.

87/2008. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2. Tájékoztatás jogharmonizációs feladatok végrehajtásáról, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata: a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2000. (X. 3.), a közterületek
rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII.2.), az önkormányzati tulajdonban lévő lakások
bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről szóló 22/2007. (XI. 14.) Ör. rendeletek módosítása
3.
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés támogatása
4.
Iskolakezdési támogatás kifizetése
5.
A régi temetőrész kerítésének megújítása
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6.
Útépítési beruházások és tervezések
7.
Vagyonhasznosítási kérdések
8.
Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
9.
Városi kitüntetési javaslatok elbírálása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

88/2008. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.a) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények létszámváltozását az
alábbiak szerint határozza meg:
2008. évi
2008. évi
elfogadott
módosított
INTÉZMÉNYE
VÁLTOZÁS
létszám
létszám

K

-Oroszlány
Város
Óvodái
Benedek Elek Ált. Isk.
József Attila Ált. Isk.
Ságvári Endre Ált. Isk.

83,00

+ 1,00

84,00

41,90
66,70
72,20

+0,50
+0,50
+0,50

42,40
67,20
72,70

2.b) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények „Bér és járulékai kiadásait”
az alábbiak szerint módosítja:
Személyi
Társadalombiztosítási
Munkaadói
járulék (E Ft)
járulék (E Ft)
INTÉZMÉNYE juttatás (E
Ft)

K

Oroszlány
Város
Óvodái
Benedek Elek Ált. Isk.
József Attila Ált. Isk.
Ságvári Endre Ált. Isk.

+ 573

+ 160

+ 17

+ 287
- 2.671
+ 1.818

+ 80
- 774
+ 527

+8
- 80
+55

2.c) Utasítja a polgármestert, hogy az intézmények létszámának, valamint bér- és járulék kiadásainak
változásait a költségvetésen vezesse át.
3.
Elismerve az előterjesztés 3. pontja szerinti tervezett rendezvények közösségformáló erejét nem
támogatja az Oroszlány Barátainak Köre, az Oroszlányi Magyar - Finn Baráti Kör és a F.L.A.M.E.
Musical Csoport pályázati kérelmeit.
4. Felhatalmazza a polgármestert megbízási szerződés megkötésére az Oroszlányi Bányász Klub
Alapítvánnyal az augusztus 20-ai városi kulturális programok megszervezése és lebonyolítása céljából.
A megbízási díj összege 878.500,- Ft, melyet a költségvetés városi rendezvények előirányzata terhére
biztosít.
5. Támogatja, hogy Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „Csellengő gyerekeknek
szabadidős programok szervezése az oroszlányi kistérségben” című Megvalósíthatósági Tanulmány
alapul vételével, további szükséges szakmai programok kibővítésével a TAMOP 5.2.5./08/1/A kódjelű
pályázati felhívásra.

6. A Ságvári Endre Általános Iskola azonnali tetőjavítására 2.100 e Ft forrást biztosít az intézmény
költségvetésében az általános tartalék terhére.
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7. Elvi hozzájárulását adja a Szent Márk Gyógyszertár és Egészségügyi Kereskedelmi Bt-től érkezett, az
Oroszlány, Alkotmány u. 18. szám alatti épületben található orvosi rendelők ingyenes használatára
irányuló ajánlat elfogadásához.
8. Falhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a részletes szerződéses feltételek kidolgozására és a
Képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. augusztus 13.
a határozat végrehajtására: 2.pont esetében a 2008. évi költségvetés módosítása
8.pont esetében a 2008. szeptember 15.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: 2. c) és a 4. és 8. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
2.a) és 2. b) pont esetében: Kis Balázsné Oroszlány Város
Óvodái, Iván Lászlóné a Benedek Elek Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium, Tóth Gábor a József Attila Általános
Iskola és Hartmann József a Ságvári Endre Általános Iskola
igazgatója

89/2008. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló
12/2003. (VII. 2.) Ör. rendeletében szabályozott, a közterület használatáért fizetendő díj mértékét,
megfizetésének határidejét és módját meghatározó 45/2008. (IV. 29.) Kt. számú határozatának 1. pontjában
a 7. mozgóbolt közterület-használati kategóriát és annak díjtételeit 2008. augusztus 20. napjával hatályon
kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. augusztus 13.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

90/2008. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 2008. szeptember 1-től 2008. december 31-ig terjedő időtartamban a 2008. évi támogatáson felül
további 550 eFt/hó összeg vissza nem térítendő támogatást nyújt a Vértes Volán ZRt. „Oroszlány helyi
közlekedése” számára az ipari parki gazdasági társaságok helyi autóbusz-közlekedés javításának
biztosítása, a járatszám bővítése, a 2009. évben lehívható állami normatív támogatás biztosítása
érdekében.
2. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjék a támogatási megállapodás megkötéséről, és az 1. pont
szerinti támogatás összegének a költségvetésben az általános tartalék terhére történő átvezetéséről.
Határidő: az 1. pont esetében:
a 2. pont esetében:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2008. augusztus 13.
a költségvetés módosításának időpontja
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

91/2008. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a
közszolgálatban dolgozók iskolakezdési támogatásának kifizetéséről, gyermekenként 20.700,- Ft összegben.
A szükséges előirányzatot a soron következő költségvetés-módosításkor az általános tartalék terhére
biztosítsa.
Határidő:

folyamatos
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Felelős:

Rajnai Gábor polgármester

92/2008. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a régi temető
kerítésének felújítása vonatkozásában új megoldás kidolgozására és tervezői költségvetés készíttetésére.
Határidő:
Felelős:

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

2008. augusztus 13.
2008. szeptember 15.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
:Rajnai Gábor polgármester

93/2008. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjék:
1.a)
A „Majki utca külterületi szakaszának felújítása” beruházási munkálatok 21.487.688.– Ft
1.b)
A „Fürst S. u.–Rosenberg utcai burkolat felújítása és az ehhez kapcsolódó parkoló és járdaépítés”
beruházási munkálatok 48.722.444. – Ft valamint
1.c)
a későbbi útberuházások tervezési és előkészítési munkálataira 15 M Ft
költségeinek a költségvetésben az általános tartalék terhére történő átvezetéséről.
2.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjék az 1.a) és 1.b) pont szerinti beruházások
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról.
Határidő: az 1. pont esetében:
a 2. pont esetében:
Felelős:
a határozat végrehajtásáért:

a költségvetés módosítása
2008. augusztus 20.
Rajnai Gábor polgármester

94/2008. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet az előterjesztés 1. pontja szerinti
627/3 hrsz-ú 2468 m2 nagyságú terület és az előterjesztés 2. pontja szerinti 880 hrsz-ú, 1267 m2 nagyságú
ingatlan terület értékesítésével.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. augusztus 13.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

95/2008. (VIII. 5.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. „OROSZLÁNYÉRT”
Vésetű
Aranygyűrű
kitüntetésben
részesíti:
Elekes
Lászlónét,
„OROSZLÁNYÉRT” Kitüntető Díszoklevél elismerésben részesíti: Eugen Becket, Licskó Csabát,
Mészáros Istvánt, Székely Attilát és Zöld Bélánét.
2. Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy a kitüntetéseket augusztus 20-án, az ünnepi Képviselőtestületi ülésen adja át.
Határidő:
Felelős:

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

2008. augusztus 13.
2008. augusztus 20.
Dr. Judit Erzsébet
Rajnai Gábor polgármester

70

96/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 23-ai ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
3. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
4. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
5. A 2008. évi költségvetés – 1/2008. (II.27.) Ör. rendelet – módosítása
6. Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 1/2002. (I. 30.) Ör. számú rendelet módosítása
7. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről szóló 22/2007.
(XI. 14.) Ör. rendelet módosítása
A bérlakás-rendszer átalakításával kapcsolatos döntési javaslatok megtárgyalása
8. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására, valamint Szápár Község Önkormányzata és Tolnanémedi Község
Önkormányzata csatlakozási szándékának jóváhagyására
9. Javaslat az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező
felújításának támogatási rendszeréhez kötődő, 2008. évi pályázatokhoz biztosított támogatási keret
növelésére
10. Oroszlány Város Önkormányzata intézményének létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére pályázat benyújtása
11. Tájékoztatás a Béke Szállóra vonatkozó bérleti hasznosítási szerződés felmondásáról, az épület
kiürítéséről. Javaslat a további hasznosításra
12. Személygépkocsi beszerzése
13. Az oroszlányi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére benyújtandó pályázat, és szervezetfejlesztési
stratégia
14. Az oroszlányi egészségügyi alapellátás (felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás) vizsgálata, fejlesztése
15. „Majki Műemlékegyüttesért alapítvány” és „Heuréka Egészségügyi közalapítvány” elnevezésű
közalapítványok megszüntetése
16. Beszámoló a közoktatási intézmények 2007/2008. évi munkájáról
17. Oroszlány Város Önkormányzata valamennyi intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
18. „Jó tanuló, jó sportoló” pályázat kiírása
19. Majk, Településrendezési terv
20. Vagyonhasznosítási kérdések
21. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

97/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.a) Oroszlány Város Óvodáiban a közalkalmazotti létszámot - 2008. szeptember 1-ei hatállyal - 84-ről 86ra emeli.
2.b) Oroszlány Város Óvodái 2008. évi költségvetésének kiadásait és bevételeit az alábbiak szerint
módosítja:
Kiadások:
Személyi Társadalombiztosítási Munkaadói Eü.
Élelmezési Dologi
juttatás
járulék (E Ft)
járulék
hozzájárulás kiadás
kiadás
(E Ft)
(E Ft)
(E Ft)
(E Ft)
(E Ft)
+ 668
+ 185
+ 19
+ 12
+ 245
+250
A normatíva bevételen felüli kiadás és bevétel különbözetét, 359 E Ft-ot Oroszlány Város
költségvetésének alábbi rovatairól biztosítja:
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3.a)
3.b)
3.c)
3.d)
3.e)
4.
5.a)
5.b)
6.a)

6.b)

- általános tartalék gyermekétkeztetés rovatról: – 245 E Ft
- hivatali többletbevétel terhére: - 114 E Ft
Csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának általános
szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Megbízza a polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
kiírására, és a pályázathoz való csatlakozást megfogalmazó nyilatkozat határidőre történő
megküldésére.
A pályázatok elbírálását az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe utalja.
A pályázati támogatás pénzügyi fedezetét a 2009. évi költségvetésben a rendszeres pénzbeli ellátások
szakfeladaton biztosítja.
Elfogadja a Szociális Szolgálat Étkeztetés és házi segítségnyújtás, a nappali ellátás keretében működő
Idősek Klubja, az Idősek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona szakmai programjának
módosítását.
Egyetért azzal, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár konzorciumi formában pályázatot nyújtson
be „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztésé”-re (kódszám: TIOP-1.2.3./08/1).
Vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK
rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja, üzemelteti.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények létszámváltozását az
alábbiak szerint határozza meg:
2008. évi
2008. évi
Intézmények
elfogadott
Változás
módosított
létszám
létszám
József Attila Ált. Isk.
67,20
+0,30
67,50
Eötvös Loránd Sz. és Sz. Isk.
47,20
-1,30
45,90
Lengyel József Gimnázium és Sz.
60,55
-0,85
59,6
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények „Bér és járulékai kiadásait”
az alábbiak szerint módosítja:
Intézmények

6.c)
7.a)
7.b)
8.a)

Személyi juttatás Társadalombiztosít
(E Ft)
ási járulék (E Ft)

Munkaadói
járulék (E Ft)

József Attila Ált. Isk.
+139
+ 40
+4
Eötvös Loránd Szakközép- és
- 602
- 175
- 18
Szakiskola
Lengyel József Gimnázium és Sz.
- 393
- 114
- 12
Utasítja a polgármestert, hogy az intézmények létszámának, valamint bér- és járulék kiadásainak
változásait a költségvetésen vezesse át.
Az Oroszlányi Többcélú Kistérség Társulási Megállapodásának az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti módosítását minősített többséggel meghozott döntésével elfogadja.
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a társulási megállapodás módosítás aláírására.
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódását, munka- és ügyfélfogadási
rendjét meghatározó 63/2007. (VI. 26.) Kt. számú határozat 2.b. pontjának ügyfélfogadási rendet
meghatározó bekezdését 2008. október 1-jétől az alábbiak szerint módosítja:
„Az ügyfélfogadási rend:
Az ügyfélfogadási idő:
hétfőn:
szerdán:

13.00 - 17.00 óráig
8.00 - 12.00 óráig
13.00 - 16.00 óráig
8.00 - 12.00 óráig tart.

pénteken:
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A Kistérségi és Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
hétfőn:

8.00 - 12.00 óráig
13.00 - 17.00 óráig
8.00 - 12.00 óráig
13.00 - 16.00 óráig
8.00 - 12.00 óráig tart.”

szerdán:
pénteken:

8.b)

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló
63/2007. (VI. 26.) Kt. határozat 2.a. pontját módosítva Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzata 9. A polgármesteri hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje
pontjának ügyfélfogadási rendet meghatározó bekezdését 2008. október 1-jétől az alábbiak szerint
határozza meg:

„Az ügyfélfogadási rend:
Az ügyfélfogadási idő:
hétfőn:
szerdán:

13.00 - 17.00 óráig
8.00 - 12.00 óráig
13.00 - 16.00 óráig
8.00 - 12.00 óráig tart.

pénteken:
A Kistérségi és Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
hétfőn:

8.00 - 12.00 óráig
13.00 - 17.00 óráig
8.00 - 12.00 óráig
13.00 - 16.00 óráig
8.00 - 12.00 óráig tart.”

szerdán:
pénteken:

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2008. október 1., a 3.a-b) és a 6. pont esetében azonnal
a határozat végrehajtására: a 2.b) pont esetében: azonnal,
a 3.c) pont esetében: a nyilatkozat továbbítására: 2008. szeptember
30., a pályázatok kiírására: 2008. október 1.,
a társulási megállapodás módosítás aláírására: 2008. szeptember 30.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: a 3.d) pont esetében: Veilandics Béla, az ESZB elnöke
a 5.a) pont esetében: Mészáros Éva, a Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója
a többi pont esetében: Rajnai Gábor polgármester

98/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolóját az alábbiak szerint jóváhagyta:
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1.

A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – Oroszlány
város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.27.) Ör. rendeletében
meghatározott címrend szerint – tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az
alábbiak szerint fogadja el:
adatok EFt-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2008. első félévi
Teljesítés
megnevezése
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása
Kiadások főösszege
4.422.408
4.858.440
2.612.213
54 %
Bevételek főösszege
4.422.408
4.858.440
2.659.883
55 %
3.

Az önkormányzat 2008. I. félévi teljesítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
− 1. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2008. I. félévi költségvetése (bevételek),
− 2. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2008. I. félévi költségvetése (kiadások),
− 3. számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2008. I. félévi bevételeinek
részletezése,
− 4. számú melléklet : Az intézmények tevékenységének 2008. I. félévi bevételei,
− 5.a számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2008. I. félévi bérjellegű kiadásai,
− 5.b számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2008. I. félévi egyéb dologi kiadásai,
− 5.c számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2008. I. félévi közüzemi díj kiadásai,
− 5.d számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2008. I. félévi segélyezés teljesítése és
működési célú pénzeszköz átadások 2008. I. félévi teljesítése,
− 6. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2008. I. félévi kiadásai,
− 7. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2008. I. félévi felhalmozási kiadásai,
− 8. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2008. I. félévi felújítási kiadásai,
− 9. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2008. I. félévi adósságszolgálatának
teljesítése,
− 9.a számú melléklet: Hitelállomány 2008. június 30-án,
− 10. számú melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2008. I. félévi költségvetés teljesítése,
− 11. számú melléklet: Intézményfinanszírozás alakulása 2008. június 30-ig,
−
12. számú melléklet: Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának
alakulása 2008 I. félévben

Határidő:
Felelős:

azonnal
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

99/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az előterjesztés 1. pontjában részletezett 16 db ingatlan, Oroszlányi Szolgáltató Zrt. részére,
lakottan történő eladásával, a forgalmi érték 60 %-án, összesen 46 609 200 Ft vételáron.
2. Egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú épületben lévő lakást jogcím nélkül használó részére is
adható legyen a pénzbeli térítési díj, ha az általa használt lakást elhelyezési igény nélkül a tulajdonosnak
visszaadja.
3. A lakáshasználót megillető pénzbeli térítési díj összegét a következőképpen állapítja meg: a pénzbeli
térítési díj összege megegyezik a lakás tulajdonos részére történő visszaadásának hónapjában érvényes a 22/2007. (XI.14.) Ör. rendeletben a szociális bérlakások vonatkozásában meghatározott - éves lakbér
négyszeresével.
4. Egyetért a bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő 2008. évi feladatokról szóló, 2008. április 22-én
kelt megállapodás módosításával, azzal, hogy a pénzbeni térítési díjra felhasználható keretösszeget 6
millió Ft-tal, az üres lakások lakhatóvá tételére felhasználható keretösszegeket 5 millió Ft-tal megemeli,
amelynek forrása az önkormányzati lakások értékesítésének bevétele.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. október 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

100/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2006. szeptember 19. napján kelt
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
1.1. A megállapodás V/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A Társulás induló vagyonát a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás képezi. Az alapító
vagyon az érintett tagi települések lakosainak száma alapján 10,- Ft/fő, melynek összesített
összegét a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.
A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a 2007.
évtől kezdve szintén lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének
meghatározása folyamán mindenkor az 1. számú melléklet szerinti, a Magyar Államkincstár
által nyilvántartott előző évi adatok alapján meghatározott lakosságszám-arányt tekintik
mérvadónak.
A tagok a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódóan lakosságszám arányos
fejlesztési hozzájárulás megfizetését is elhatározhatják.
Az adott évre vonatkozó működési költség összegéről és annak a lakosságszám arányhoz
igazodó megoszlásáról valamint a fejlesztési hozzájárulás összegéről a Társulási Tanács
határoz, a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig. A működési és a fejlesztési
hozzájárulásnak igazodnia kell a - Tagok részéről felvállalt - európai uniós KA pályázat
előírásának feltételeihez. A működési és fejlesztési költség kidolgozása a Társulási Tanács
feladata.
Amennyiben a Társulás működési és fejlesztési költségei előreláthatóan meghaladják a
rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési és a
fejlesztési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el a társult önkormányzatok
képviselő-testületeinek jóváhagyásával. Az egyes Tagok működési és fejlesztési
hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács külön határozatban rögzíti.
Tagok az önkormányzatok által vállalt alapítói vagyon összegét a Társulás megalakulásától
számított 60 napon belül, a működési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március
31. napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.
Tagok a Társulás működési és fejlesztési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét
saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.
b)

Belföldi és nemzetközi támogatások
A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások,
mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján - csak a
Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

c)

Egyéb bevételek
1. a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó
bevételek
2. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
3. egyéb pályázati bevételek.
A Társulás bevételeit és kiadásait a székhely szerinti önkormányzat számlavezető
pénzintézeténél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke
köteles a költségvetés állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak.

d)

A tagi önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén:
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−

A Társulás Tanácsának elnöke a működési hozzájárulás fizetési határidejének lejártát
követően írásban felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének a
felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belüli teljesítésére. A fizetési határidő
eredménytelen lejáratát követően a Társulás Tanácsának elnöke azonnali beszedési
megbízás benyújtására jogosult.
− A Társulás székhely önkormányzata – Polgárdi Város Önkormányzata – a fejlesztési
hozzájárulás fizetési határidejét követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás
benyújtására jogosult.
Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fejlesztési hozzájárulás
fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről
dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen
azonnali beszedési megbízást nyújtson be.
A székhely önkormányzat az azonnali beszedési megbízás alapján beérkezett pénzösszeget 1
munkanapon belül köteles átutalni a Társulás elkülönített bankszámlájára.
e)

A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését költségvetési felügyeleti
szerve végzi (ld. IX. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás szakmai ellenőrzés céljára erre
szakosodott ellenőrt is igénybe vehet.

f)

A Társulás a Tagok által alapításkor átadott vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás
működés során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg.
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat
vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona
és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni,
figyelemmel az Ötv. 80. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezésekre.
A Társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás esetén Tagok egymással a megszűnéskori,
felmondáskori vagy kizáráskori állapot szerint a KA jogszabályok és az egymás közötti
kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek.
A Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását négy évre el lehet
halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel
rendelkező társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját - a
jogi személyiséggel rendelkező Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti
meg.”

a. A megállapodás VI. Díjpolitika fejezetének második bekezdése a következők szerint módosul:
„Tekintettel arra, hogy jelen szerződés keretein belül díjmegállapítási hatáskör átadás nem történik,
Tagok a fenti, közösen kidolgozandó elvek alapján, az egységes díjkalkulációból kiindulva kötelesek
saját hatáskörükben, önkormányzati rendelet formában, a rendszer fenntartható működését biztosító
közszolgáltatási díj megállapítására.”
1.3. A megállapodás XI/2. pont első bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.
1.4. A megállapodás XI/3. pontjának második bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:
„Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, valamint
az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából jött létre, a
Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a hulladékgazdálkodási rendszer
létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk
készítésének kezdő évétől, azaz 2006. évtől számítottan, az éves működési hozzájárulás összegének
visszamenőlegesen történő megfizetését. Azon csatlakozni szándékozó új tag esetén, aki azt
megelőzően egy másik hulladékgazdálkodási társulás tagja volt, a Társulás Tanácsa - figyelemmel a
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csatlakozás körülményeire - egyedileg állapítja meg a visszamenőlegesen fizetendő működési
hozzájárulás összegét.”
2. Felhatalmazza a polgármestert a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 1.
pont szerint módosított Társulási Megállapodásának aláírására.
3. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
XI/3.pontja alapján egyetért azzal, hogy Szápár Község Önkormányzata, és Tolnanémedi Község
Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzon.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. október 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

101/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Panel Plusz Program támogatásának 13.
997 E Ft-tal történő megemelésével, melynek fedezetét a költségvetés általános tartalékából biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. október 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

102/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy az önkormányzat intézményében, az oroszlányi József Attila Általános Iskolában
9,5 álláshely megszüntetése miatt 3 fő közalkalmazott – 1 pedagógusi és 2 technikai (karbantartói,
takarítói) munkakör – közalkalmazotti jogviszonyának munkáltatói felmentésével kapcsolatban
felmerült fizetési kötelezettségek állami támogatása érdekében egyszeri költségvetési hozzájárulás
igénylésére 2008. október 1-jéig pályázatot nyújt be. A felmentésekkel egyidejűleg a munkakörök is
megszűnnek.
2. Nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél, polgármesteri hivatalánál a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál
a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – munkajogviszonyban töltött idejük
folyamatosságának megszakítása nélkül – további foglalkoztatására nincs lehetőség.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a pályázat benyújtására:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2008. október 1.
2008. október 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

103/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Béke Szállóra vonatkozó bérleti hasznosítási szerződés felmondásáról, az üzemeltetési
költségek csökkentéséről, az épület kiürítésének körülményeiről és a távhőtartozás rendezéséről készített
tájékoztatót, egyidejűleg jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti három oldalú megállapodást.
2. A Béke Szálló üzemeltetésével az 1. pont szerinti megállapodásban rögzített feltételekkel megbízza az
OSZ ZRt.-t az ingatlan OSZ Zrt. tulajdonába kerülésének napjáig.
3. Utasítja a polgármestert, hogy az októberi testületi ülésre készítse elő az 571 hrsz-ú ingatlan egészének
OSZ Zrt. részére történő apportálását.
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Határidő: a határozat végrehajtására:
Felelős:

1-2. pont: azonnal
3. pont: 2008. október 28.
a határozat végrehajtására:
Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetésére:
Dr. Judi Erzsébet jegyző

104/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Hozzájárul a költségvetés beruházási céltartaléka terhére maximum 7 M Ft értékben egy darab új
személygépkocsi beszerzéséhez.
2. Felhatalmazza a polgármestert a polgármesteri hivatal által üzemeltetett HVJ-072 forgalmi rendszámú,
Opel Vectra típusú személyautó értékesítésére, valamint az új személygépkocsi beszerzése érdekében a
14/2003. (II. 25.) Kt. sz. határozat szerinti pályázati eljárás megindítására.
3. Utasítja a polgármestert, hogy a pályázati eljárás lezárását követően gondoskodjon a költségvetés
(beszerzési árnak megfelelő) módosításáról.
Határidő:
Felelős:

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

2008. október 1.
folyamatos
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

105/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az Államreform operatív program keretében a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztésére
kiírt felhívásra ÁROP-1A2 kódszámú pályázat benyújtásával, melynek összköltségét 19.500 e Ft-ban
határozza meg, és 17.940 e Ft pályázati forrás igénylése mellett 1.560 e Ft saját erőt biztosít
költségvetésének általános tartaléka terhére.
2. Elfogadja Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztési stratégiáját
az előterjesztés melléklete szerint.
Határidő:
Felelős:

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

2008. október 1.
folyamatos
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

106/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Megbízza Dr. Mátics Istvánt az oroszlányi egészségügyi alapellátás korszerűsítési javaslatának
kidolgozásával, a lehetséges partnerek felkutatásával és bevonásával, az orvosokkal és a
szakbizottsággal való egyeztetéssel.
2. Megbízza a polgármestert, hogy a szakmai anyagot terjessze a Képviselő-testület elé.
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Határidő:
Felelős:

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

2008. október 1.
az 1. pont esetében azonnal
a 2. pont esetében: a 2008. november 25-ei testületi ülés
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

107/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a) A Majki Műemlékegyüttesért közalapítvány céljaiban meghatározott közfeladat ellátásának biztosítása
Oroszlány Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala útján hatékonyabban valósítható meg,
ezért a 2006. évi LXV. törvény 1. § (3), (4) és (6) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megszüntetni
a „Majki Műemlékegyüttesért alapítvány” elnevezésű közalapítványt azzal a feltétellel, hogy a törvény
1. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítvány vagyonát Oroszlány Város Önkormányzata a
megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra kívánja fordítani.
1. b) Utasítja a polgármestert:
A Vértesi Erőmű Zrt.-től -mint államháztartáson kívüli alapítótól- történő, a közalapítvány
megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat beszerzésére, és a megszüntető kérelmek Komárom-Esztergom
Megyei Bíróságon történő benyújtására.
2. a) A Heuréka Egészségügyi Közalapítvány céljaiban megfogalmazott közfeladat Oroszlány Város
Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala útján történő hatékonyabb ellátása érdekében a 2006. évi
LXV. törvény 1. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint meg kívánja szüntetni a Heuréka
Egészségügyi Közalapítványt. A közalapítvány megszűnése esetén a megszűnt közalapítvány vagyonát
a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítja.
2. b) Utasítja a polgármestert a megszüntető kérelem Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon történő
benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2008. október 30.
Rajnai Gábor polgármester

108/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fenntartásában működő közoktatási
intézmények 2007/2008. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. október 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

109/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzati Szociális 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
Szabályzatának módosítását, illetve kiegészítését.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. október 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

110/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
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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:
a határozat kihirdetéséért:

2008. október 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

111/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Majki területekre vonatkozó tervezési programot az alábbiak szerint:
a. Majk, Oroszlány Város Önkormányzata fejlesztési elképzelései szerint a kistérség idegenforgalmi
központja.
b. Az Alsó-tó környékén üdülőterület kialakítása.
c. A 0104/3 hrsz-ú ingatlant is magába foglaló Závory Zoltán úttól délre eső terület korlátozott
mezőgazdasági övezetének megváltoztatása, lehetőség tanya jellegű építmények építésére.
d. a 090/1, 090/2, 090/3, 093/4, 093/5, 093/7, 093/9, 093/10, 093/11, 093/12, 093/13, 0112, 0113/4,
0107 hrsz-ú ingatlanokon horgász tó, hagyományos, egyben bemutató jellegű állattartás, étterem,
panzió, rendezvénytér, kilátó és játszóvár (meddőhányó), sportpályák, birtokközpont kialakítása.
e. a 069/7, 069/8 hrsz-ú ingatlanok beépíthetők.
f. a 021/1, 021/2, 016/1 hrsz-ú ingatlanokon idegenforgalomhoz kapcsolódó szabadidős- és
sportlétesítmények elhelyezése.
g. a 051/4 hrsz-ú ingatlanon üdülőterület kialakítása.
h. a csákvári út és a gáti út kereszteződésében lévő terület beépítési lehetőségeinek biztosítása,
idegenforgalmi célra.
2. Elfogadja az értékőrzés főbb pilléreiként a következőeket:
1.A kamalduli szerzetesség hajdani életmódjához tartozó környezet megőrzése, visszaállítása
(csendesség, elvonultság, elszigeteltség, önfenntartás) az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
2.A műemlékegyüttes rekonstrukciója a látogatók minőségi, színvonalas fogadása lehetőségének
biztosítása.
3.A különböző terhelést jelentő turisztikai kínálatok egymástól való térbeli elkülönítése.
4.A természetkímélő turisztikai ágazatok előtérbe helyezése (lovas turizmus, gyalogos, kerékpáros
turizmus, természetközeli hasznosítású turistabázis).
5.A fejlesztések környezetkímélő megvalósítása: közművesítés, megújuló energiaforrások (nap, földhő)
használata.
Határidő:
Felelős:

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

2008. október 1.
azonnal
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

112/2008. (IX.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az előterjesztés 1. pontja szerinti 762 hrsz-ú mintegy 12,5m2 nagyságú területű ingatlan
értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak
megfelelő, zártkörű versenytárgyalás keretében történő értékesítésre.
2. Egyetért a 880 hrsz-ú 1267 m2 nagyságú ingatlan értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő, nyilvános versenytárgyalás keretében
történő értékesítésre.
3. Hozzájárul a Stephen F. Kostyál vevő részére, 1998. augusztus 10-én kelt adásvételi szerződés szerint
értékesített és a Földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint vevő tulajdonában lévő oroszlányi, belterületi
1351/12 helyrajzi számú, 1190 m2 területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan közterületből való
kivonásához. Egyetért az ingatlan közterület megnevezésnek megváltozatására vonatkozó kérelemmel.
Az ingatlan megnevezését beépítetlen terület megnevezésként határozza meg.
4. Elfogadja az 553/24/A/6 hrsz-ú, 44 m2 nagyságú Komturist Iroda, valamint a 878/13 és 881/68 hrsz-ú
ingatlanokból kialakított 345 m2 nagyságú ingatlan értékesítéséről szóló tájékoztatót.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. október 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

113/2008. (X.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 28-ai ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló rendelet megalkotása.
„A Saját lakásért Oroszlányon” közalapítvány megszüntetése
3. A sajátos helyzet megállapításának szabályairól szóló rendelet megalkotása
4. A 20/2006. ( X.11.) Ör. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat jogharmonizációs célból történő
módosítása
5. Javaslat a Béke Szálló további hasznosítására, az oroszlányi 571 hrsz-ú épülettömbnek az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. részére történő apportja előkészítése
6. Tájékoztató a Petőfi udvar 3a/3b épület állapotáról, kiürítésének helyzetéről
7. Oroszlány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetés-tervezésének előkészítése
8. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és Oroszlány Város Önkormányzata által intézményfenntartói társulásban működtetett közoktatási intézmények további működtetéséről
9. Önkormányzati Szociális Szolgálat költségvetés módosítására irányuló kérelme
10. A 2009-2013. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv és a 2009. évi ellenőrzési terv előterjesztése
11. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltóság elmúlt egy évben végzett munkájáról
12. Tájékoztató az Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület elmúlt évben végzett munkájáról
13. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
14. Javaslat önkormányzati műteremlakás értékesítésére
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

114/2008. (X.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2. a) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjék az előterjesztésben részletezett PDA számítógépes
közterület-felügyeleti rendszer 850 E Ft összeg erejéig történő beszerzéséről, amelynek forrása a
dologi kiadásoknál a közbeszerzési eljárási költségek címen szereplő előirányzat.
2. b) Utasítja a polgármester, hogy gondoskodjék az előterjesztésben részletezett 3 db robogó 1 M Ft összeg
erejéig történő beszerzéséről, amelynek forrása a dologi kiadásoknál a közbeszerzési eljárási költségek
címen szereplő előirányzat.
3. Oroszlány Város Önkormányzatának költségvetésében a „Játszóterek bekerítése” elnevezésű előirányzat
összegét 3.358 E Ft-tal megemeli a beruházási céltartalék terhére.
4.a) A Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola Gyermekeiért közalapítvány
kuratóriuma elnökévé Vecserdi Jenőnét választja meg.
4.b) A Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola Gyermekeiért közalapítvány
Alapító okiratának IV. fejezet 2. pontjának a kuratórium elnökére vonatkozó első mondatát az
alábbiak szerint módosítja:
„IV. 2. A kuratórium tagjai:
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4.c)

4.d)
5.
6.
7.
8.a)

8.b)

8.c)

8.d)
9.a)

Elnök: Vecserdi Jenőné, a Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola
igazgatója…”
A Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola Gyermekeiért közalapítvány
Alapító Okiratának V. fejezet 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„V. 2. A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlása:
A kuratórium elnöke: Vecserdi Jenőné és a kuratórium tagja: Bériné Bodó Éva együttesen jogosult az
utalványozásra.”
Utasítja a polgármestert, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon tegye meg a változás
bejelentését.
A 2008. évi munkatervének december 9-ei napirendi javaslataiból „Az ifjúsági koncepció
megalkotása” című előterjesztést törli.
Egyetért az átalakításra nem kerülő játékok elbontásával kapcsolatos pályázat kiírásával, a pályázat
elbírálását követően a munka azonnali megkezdésével.
Megbízza a polgármestert a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának előkészítésével.
A „HEURÉKA Egészségügyi Közalapítvány” megszüntetése és nyilvántartásból történő törlése esetén
a közalapítvány vagyonát –figyelemmel a közalapítvány alapító okiratának a „Közalapítvány
megszűnése” elnevezésű fejezetében foglaltakra, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (3) és (4)
bekezdésére –a hitelezők kielégítése, a közalapítvány által vállalt kötelezettségek teljesítése után - a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében, valamint az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében meghatározott egészségügyi
alapellátási közfeladat ellátása érdekében: az egészségügyi alapellátás fenntartására és fejlesztésére
kívánja felhasználni a közalapítvány nyilvántartásból történő törlését követő 3 éven belül. A
közalapítvány vagyonát a közalapítvány nyilvántartásból történő törlése esetén Oroszlány Város
Önkormányzata költségvetésében egészségügyi alapellátás elnevezésű előirányzaton elkülöníti,
amelyből a fenti közfeladat ellátása érdekében teljesíthető kifizetés.
A „Majki Műemlékegyüttesért Alapítvány” elnevezésű közalapítvány megszüntetése és
nyilvántartásból történő törlése esetén a közalapítvány vagyonát -figyelemmel a közalapítvány alapító
okiratának VI. fejezetében foglaltakra, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (3)-(4) és (6)
bekezdésére –a hitelezők kielégítése, a közalapítvány által vállalt kötelezettségek teljesítése után - a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott épített
környezet védelme közfeladat ellátása érdekében: Oroszlány Város közigazgatási területén lévő
műemlékek vagy műemlék-jellegű épületek állagmegóvására, felújítására, környezetük,
infrastruktúrájuk fejlesztésére, a szélesebb körben való megismertetésükhöz, népszerűsítésükhöz
szükséges kiadások finanszírozására kívánja fordítani, és a vagyont a közalapítvány nyilvántartásból
történő törlését követő 5 éven belül kívánja felhasználni. A közalapítvány vagyonát (ideértve a 029/36
hrsz-ú ingatlan esetleges értékesítéséből származó vételárat is) a közalapítvány nyilvántartásból
történő törlése esetén Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében műemlékvédelem elnevezésű
előirányzaton elkülöníti, amelyből a fenti közfeladat ellátása érdekében teljesíthető kifizetés. A 029/36
hrsz-ú ingatlant a fenti célú beruházáshoz, fejlesztéshez használja fel, vagyonnyilvántartásában
elkülönítetten tartja nyilván, illetve értékesítése esetén a befolyt vételárat a fentiek szerint különíti el.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a „HEURÉKA Egészségügyi Közalapítvány” és a „Majki
Műemlékegyüttesért Alapítvány” megszüntetésére és nyilvántartásból történő törlésére irányuló
bírósági eljárásban a közalapítványok vagyonáról és harmadik személyekkel szembeni rendezetlen
tartozások, illetve nem érvényesített követelések fennállásának kérdéséről a nyilatkozatot Oroszlány
Város Önkormányzata, mint alapító nevében megtegye.
Felhatalmazza az alpolgármestert a „Majki Műemlékegyüttesért Alapítvány” tulajdonában álló 029/36
hrsz-ú földterületnek Oroszlány Város Önkormányzata általi ingyenes tulajdonba vételére irányuló földhivatali eljáráshoz szükséges - megállapodás aláírására.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által benyújtandó pályázat
keretében Oroszlány város közigazgatási területén megvalósítandó 10 db hulladékgyűjtő sziget helyét
az alábbiak szerint jelöli ki:
Sorszám

Megnevezés
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hrsz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dózsa
György utca,
Ciklámen
utca
kereszteződése
Népek barátsága u. 6-10. sz. melletti parkoló
Április utca
Bánki Donát utca, Dózsa György utca
kereszteződésében lévő garázsok
Irinyi utcai tömbök között
Takács Imre utca, Tropikál mellett
Takács Imre utca, kontyos házak
Alkotmány utca, Kossuth Lajos utca, volt
töltőállomás területe
Táncsics Mihály utca, 10-esek
Bányász Klub mellett, új Spar

502/25
1985/1
515/12
512/80
538/9
1628/1
2421/93
1326/6
590/16
547/8

9.b) Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás részére nyilatkozzon az 1. pontban megjelölt helyszíneken, megvalósításra
kerülő 10 db hulladékgyűjtő sziget és a 0444 helyrajzi számból kialakított területen kiépítendő 1 db
hulladékudvar kialakításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a következő
tartalommal: az érintett ingatlanokat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében a fenti célból használhatja,
azokon a pályázat végrehajtásához szükséges határozatlan időre a hulladékgyűjtő szigeteket, illetve
hulladékudvart elhelyezheti.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. november 5.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
3.d) pont esetében Vecserdi Jenőné a kuratórium elnöke
6.a) pont esetében azonnal
6.b) pont esetében november 25.
7. pont esetében folyamatos

115/2008. (X.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. „A Saját lakásért Oroszlányon” közalapítványt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdése alapján
megszünteti, tekintettel arra, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más
szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható.
2. A megszűnő közalapítvány vagyonát a hasonló célú felhasználás érdekében Oroszlány Város
Önkormányzata költségvetésében Lakásalapként különíti el, melynek terhére a lakáshoz jutás helyi
támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló rendeletében meghatározott feltételekkel
biztosít támogatást.
3. A 2. pont szerinti Lakásalaphoz a 2009. évi költségvetésében a lehetőségeihez mérten további forrást
biztosít.
4. Utasítja a polgármestert, hogy az alapítvány megszüntetése érdekében a Komárom-Esztergom Megyei
Bíróságnál járjon el.
5. Utasítja a megszűnő közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a Képviselő-testület ezen döntését
követően új kötelezettségeket a közalapítvány nevében ne vállaljon, a folyamatban lévő ügyeket
rendezze, továbbá a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságnak a megszüntetést kimondó végzése
jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon belül leltárral a közalapítvány vagyonát és
iratanyagát adja át Oroszlány Város Önkormányzata részére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rajnai Gábor polgármester
5. pont esetében: Dr. Magyar Henrik kuratóriumi elnök
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116/2008. (X.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Tőkeemelést kíván végrehajtani az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-nél, 207.000.000 Ft értékben. A
tőkeemelés az alább felsorolt ingatlanok apportjával történik. Az apport ellenében az Önkormányzat
megszerez 207 db, egyenként 1.000.000 Ft névértékű részvényt.
- az oroszlányi 571/A/1 hrsz-ú, 2648 m2 nagyságú szálló
152.000.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/2 hrsz-ú, 16 m2 nagyságú műhely
230.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/3 hrsz-ú, 23 m2 nagyságú tároló
270.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/4 hrsz-ú, 28 m2 nagyságú tároló
390.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/5 hrsz-ú, 23 m2 nagyságú tároló
270.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/6 hrsz-ú, 28 m2 nagyságú tároló
390.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/7 hrsz-ú, 392 m2 nagyságú légó
5.000.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/8 hrsz-ú, 10 m2 nagyságú büfé
690.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/9 hrsz-ú, 11 m2 nagyságú raktár
230.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/10 hrsz-ú, 322 m2 nagyságú étterem
19.300.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/11 hrsz-ú, 551 m2 nagyságú konyha
20.500.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/12 hrsz-ú, 107 m2 nagyságú hőközpont
1.700.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/13 hrsz-ú, 179 m2 nagyságú hőközpont
2.900.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/14 hrsz-ú, 33 m2 nagyságú tároló
370.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/15 hrsz-ú, 38 m2 nagyságú tároló
450.000 Ft
- az oroszlányi 571/A/16 hrsz-ú, 24 m2 nagyságú üzlet
1.600.000 Ft
2. Utasítja a polgármestert, hogy kössön könyvvizsgálói szerződést az apport értékelésére, illetve annak a
megállapítására, hogy a nem pénzbeli hozzájárulásnak a forgalmi értékbecslés szerinti 207.000.000 Ftos értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részvények számával, névértékével.
3. Előzetesen egyetért azzal, hogy a tőkeemeléssel összefüggő költségek fedezeteként az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt tulajdonába kerüljenek az alább felsorolt ingatlanok. Utasítja a polgármestert a
vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő adás-vételi szerződés előkészítésére, amelynek a
képviselő-testület által történő elfogadására az apportálási szerződéssel egyidejűleg kerül sor.
- az oroszlányi 571/A/17 hrsz-ú, 290 m2 nagyságú orvosi rendelő
- az oroszlányi 571/A/18 hrsz-ú, 128 m2 nagyságú társalgó
- az oroszlányi 571/A/19 hrsz-ú, 292 m2 nagyságú iroda
4. Jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti a Mátyás király úti Béke Szállóra vonatkozó üzemeltetési
szerződést.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. november 5.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
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Üzemeltetési szerződés
a Mátyás király úti szálló üzemeltetésére
amely létrejött egyrészről Oroszlány Város Önkormányzata (székhely: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc
út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15385286-2-11 képviseli: Rajnai
Gábor polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről az

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (székhely: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2.; bankszámla száma:
12028003-00345927-00100003; adószáma: 12794726-2-11; képviseli: Lazók Zoltán vezérigazgató), mint
üzemeltető (a továbbiakban Üzemeltető) között az alábbiak szerint:
Előzmények
Oroszlány Város Önkormányzata, mint tulajdonos, felmondta a Gasztronómia Kft-vel kötött üzemeltetési
szerződést, és a Békeszálló ideiglenes hasznosításával az OSZ Zrt-t bízta meg. A megbízás tárgya eredetileg
a szállóként való üzemelés megszüntetése volt, azonban a későbbiekben kiderült, hogy erre, városi érdekek
miatt, nem kerülhet sor, ezért az Önkormányzat annak továbbüzemeltetése mellett döntött. A képviselőtestület 103/2008 (IX.23) Kt. számú határozatának 2. pontjában egyetértett az épületegyüttesnek az OSZ Zrt
által történő ideiglenes üzemeltetésével.
A hivatkozott határozat 3. pontjában a Képviselő-testület utasította a polgármestert, hogy az októberi
testületi ülésre készítse elő az 571 hrsz-ú ingatlan egészének az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. részre történő
apportálását.
Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. a szálló üzemeltetéséhez szükséges működési engedélyt megkapta, ahhoz a
szakhatóságok az üzemeltetővel szemben különböző átalakítási-felújítási kötelezettségeket támasztottak,
melyeket a Felek a jelen szerződésükben rendeznek.
Felek jelen szerződésben a szálló üzemelésével kapcsolatos feltételeket rögzítik.
A szerződés tárgya
1. Megrendelő megrendeli, Üzemeltető elvállalja a Mátyás király úti (korábbi nevén Béke) szálló
(továbbiakban: létesítmény) üzemeltetését, a jelen szerződésben foglalt feltételekkel.
2. A szerződés időtartama: 2008. október 16-tól a szálló épületének a Szolgáltató tulajdonába
kerülésének napjáig.
A létesítmény meghatározása
3. Az üzemeltetésbe adott ingatlanok konkrétan az alábbiak:
-

az oroszlányi 571/A/1 hrsz-ú, 2648 m2 nagyságú szálló
az oroszlányi 571/A/2 hrsz-ú, 16 m2 nagyságú műhely
az oroszlányi 571/A/3 hrsz-ú, 23 m2 nagyságú tároló
az oroszlányi 571/A/4 hrsz-ú, 28 m2 nagyságú tároló
az oroszlányi 571/A/5 hrsz-ú, 23 m2 nagyságú tároló
az oroszlányi 571/A/6 hrsz-ú, 28 m2 nagyságú tároló
az oroszlányi 571/A/7 hrsz-ú, 392 m2 nagyságú légó
az oroszlányi 571/A/8 hrsz-ú, 10 m2 nagyságú büfé
az oroszlányi 571/A/9 hrsz-ú, 11 m2 nagyságú raktár
az oroszlányi 571/A/10 hrsz-ú, 322 m2 nagyságú étterem
az oroszlányi 571/A/11 hrsz-ú, 551 m2 nagyságú konyha
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-

az oroszlányi 571/A/12 hrsz-ú, 107 m2 nagyságú hőközpont
az oroszlányi 571/A/13 hrsz-ú, 179 m2 nagyságú hőközpont
az oroszlányi 571/A/14 hrsz-ú, 33 m2 nagyságú tároló

4. Felek rögzítik, hogy valamennyi ingatlan az épület Mátyás király utca felőli oldalán található, jelen
szerződés nem terjed ki a saroképületnek a Fürst Sándor utca felőli részén lévő ingatlanokra.
A létesítmény átadása

5. Megrendelő Üzemeltető részére az előbbiekben meghatározott épületrészt, amely a 3. pontban
felsorolt 14 db önálló társasházi ingatlant és az azokat közvetlenül kiszolgáló közös használatú
épületrészeket jelenti, a mai napon üzemeltetésre átadja, Üzemeltető pedig átveszi.
6. Felek rögzítik, hogy Üzemeltető kézhez kapta a szálló működési engedélyét, amelyben a
működéshez a szakhatóságok feltételekkel járultak hozzá.
7. Felek megállapodnak abban, hogy a működtetés feltételeinek teljesítését az Önkormányzat
finanszírozza, a 16. pontban foglaltak szerint.
8. Felek rögzítik, hogy a létesítmény átadása a működéshez szükséges eszközök nélkül történik.
Használat, hasznosítás
9. Szerződő felek rögzítik, hogy a létesítmény átadására szállóként történő üzemeltetés céljából kerül
sor.
10. Üzemeltető jogosult a saját nevében szálló használati szerződéseket kötni és annak feltételeit
meghatározni.
11. Üzemeltető jogosult a szálló használatára vonatkozóan házirendet kialakítani, amelyet jól látható
helyen ki kell függeszteni és annak betartására a szállóvendégek figyelmét felhívni.
12. A 9. pontban foglalt feladata teljesítése mellett Üzemeltető korlátlanul használhatja, hasznosíthatja a
létesítményt.
13. A létesítményen – a 15. pontban foglaltakon kívül – építési változtatásokat végrehajtani csak
Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehet.
Működéshez szükséges eszközök biztosítása
14. A szálló működéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyak beszerzéséről az Üzemeltető a
saját költségén gondoskodik.
A működőképes állapot biztosítása
15. Az ÁNTSZ a szálló működési engedélyét csak a szakhatósági nyilatkozatában részletesen felsorolt

munkálatok elvégzésének a kötelezettségével adta meg. A szakhatósági nyilatkozatban szereplő
munkálatok közül a szálló rendeltetésszerű használatához szükséges és azonnali végrehajtást
kívánnak az alábbiak:
-

a földszinti, első és második emeleti szobák, folyosók, kiszolgáló helyiségek javítása és
tisztasági meszelése,

-

a szobákban, kiszolgáló helyiségekben az ajtók, ablakok beépített szekrények mázolása,
vizes szerelvények cseréje,

-

a sérült beépített szekrények, betört ablakok, ajtók javítása, zárhatóvá tétele, passzítása,
bejárati lépcsők javítása,

-

a női-férfi vizesblokkokban a hiányzó csempék pótlása, a zuhanytálcák helyreállítása,
válaszfalak javítása, vagy cseréje, a radiátorok mázolása,

-

a teakonyhákban a mosogató elrozsdásodott részeinek javítása, szükség szerinti cseréje,
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-

a teakonyhákban található ételtároló szekrények cseréje,

-

félemeleti vizesblokkok szerelvényeinek javítása, cseréje,

-

a meghibásodott világítótestek működőképes állapotba hozása, a hiányzó búrák pótlása,

-

a beázások megszüntetése a tetőszerkezet javításával, palák pótlása,

-

tűzrendészeti előírások teljesítése

16. A munkálatok elvégzésének nettó költsége előreláthatóan 10.000.000 Ft. Az Önkormányzat, mint
tulajdonos, felhatalmazza Üzemeltetőt arra, hogy a munkálatok elvégzésére alvállalkozói
szerződéseket kössön. Az alvállalkozók számláját az Üzemeltető fizeti ki, és arról az
Önkormányzatnak tételesen elszámol. Az elszámolás alapján, a kifizetett alvállalkozói számlák
összegét az Önkormányzat az Üzemeltetőnek megtéríti. A kifizetés módjáról és határidejéről felek
az elszámolást követően állapodnak meg.
Biztosítások
17. A létesítményre a Megrendelő általános biztosítása (tűz, víz, szivárgás, vihar, jégeső, földrengés,
árvíz, földcsuszamlás, és egyéb károkra) kiterjed.
18. Üzemeltető köteles Megrendelővel minden, a biztosítási kockázatot érintő változást - különösen a
veszély megnövekedését - haladéktalanul, a biztosítási lépések megtétele érdekében közölni.
19. Üzemeltető a saját költségére üzemi felelősségbiztosítást köthet.
20. A létesítmény üzemeltetése kapcsán harmadik személyekkel szemben felmerülő kártérítési
felelősség Üzemeltetőt terheli.
21. Üzemeltető haladéktalanul köteles jelenteni Megrendelőnek minden, a létesítményben fellépő kárt.
Pénzügyi feltételek
22. Jelen szerződés teljesítéséért Megrendelő átengedi a szolgáltatás nyújtásával összefüggő
hasznosítási jogot (a szálló hasznosítási díja, valamint helyiségek esetleges bérbeadásához
kapcsolódó bérleti díjbevételek) a szerződésben meghatározott időre.
23. Üzemeltető jogosult a jelen szerződés alapján általa nyújtott szolgáltatásokért az azokat igénybe
vevők részére szolgáltatási díjat megállapítani és beszedni.
24. Az üzemeltetési költségek az Üzemeltetőt terhelik. E körbe tartoznak különösen, de nem kizárólagosan: a
szálló működtetéséhez szükséges létszám biztosítása, a közüzemi díjak kifizetése, a mosatás, a rágcsáló és
rovarirtás, a szemétszállítás, valamint a felmerülő, kifejezetten karbantartás jellegű hibaelhárítás.
25. A közüzemi költségeket Üzemeltető közvetlenül a szolgáltatóknak fizeti meg, amelynek érdekében Üzemeltető,
a korábban hivatkozott szerződés alapján, valamennyi közüzemnél fogyasztóként bejelentkezett.

Záró rendelkezések
26. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
27. Felek jelen szerződés hatályát jogosultak meghosszabbítani.
28. Jelen szerződés a Képviselő-testület …/ sz. határozatával lép hatályba.
Oroszlány, 2008. október ….

………………………
Megrendelő
Rajnai Gábor
polgármester

………………………….
Üzemeltető
Lazók Zoltán
vezérigazgató
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117/2008. (X.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi udvar 3/a 3/b épületének állapotáról,
kiürítésének helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2008. november 5.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
118/2008. (X.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotását a következő Ütemterv szerint hajtja végre:
Feladat
1 A költségvetési koncepció összeállítása előtt a
költségvetési szervek feladatainak, az önkormányzat
forrásainak áttekintése
Költségvetési koncepció kialakításához a tervezési
irányelvek kidolgozása az önkormányzati
intézményekre vonatkozóan
A költségvetési koncepció kialakításához a tervezési
irányelvek kidolgozása a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységeire vonatkozóan
2 Tervezési irányelvek meghatározása a helyi kisebbségi
önkormányzatokra vonatkozóan
3 A 2009. évi működési célú pénzeszköz átadások
tervszámainak összeállítása az előző évi tervszámok,
illetve megállapodások alapján
4 A 2009. évre vonatkozó költségvetési tervszámok
összeállítása és benyújtása a Pénzügyi osztály vezetője,
illetve a revizor felé
5 Az önkormányzati intézmények tervszámainak
ellenőrzése és benyújtása a jegyzőnek
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által
benyújtott tervszámok ellenőrzése és benyújtása a
jegyzőnek
A költségvetési koncepció tervezet elkészítése és
benyújtása a jegyző felé
A költségvetési koncepció kialakítása, benyújtása a
polgármesternek
A koncepció elfogadásáról a jegyző értesítése
A költségvetési koncepció megküldése véleményezésre
a bizottságoknak
Az önkormányzat költségvetési koncepciójának
megküldése véleményezésre a kisebbségi
önkormányzatoknak
A bizottságok véleményének kialakítása a koncepcióról
és ezen belül a 2009. évi működési célú pénzeszköz
átadásokról
A helyi kisebbségi önkormányzatok véleményének
kialakítása a koncepcióról
A 2009. évi költségvetési koncepció kiküldése a
bizottsági és kisebbségi önkormányzati véleményekkel
együtt a Képviselő-testületi tagoknak
A 2009. évi költségvetési koncepció képviselő-testületi
tárgyalása
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a 2009. évi költségvetési koncepciójának
Felelős

Határidő
2008. 10. 01.

Jegyző

Belső ellenőrzési vezető, 2008. 10. 01.
Humán
Szolgáltatások
Osztályának vezetője
Pénzügyi Osztály vezetője
2008. 10. 01.
Pénzügyi Osztály vezetője

2008. 10. 09.

Pénzügyi Osztály vezetője

2008. 10. 09.

Intézményvezetők
2008. 10. 21.
Polgármesteri
Hivatal
osztályvezetői
Belső ellenőrzési vezető, 2008. 10. 21.
Humán
Szolgáltatások
Osztályának vezetője
Pénzügyi Osztály vezetője
2008. 10. 27.
Pénzügyi Osztály vezetője

2008. 10. 30.

Jegyző

2008. 11. 05.

Polgármester
Polgármester

2008. 11. 06.
2008. 11. 06.

Polgármester

2008. 11. 12.

Bizottsági elnökök

2008. 11. 14.

Helyi
kisebbségi
mányzatok elnökei
Polgármester
Polgármester

önkor- 2008. 11. 14.
2008. 11. 14.
2008. 11. 25.

Felelős:
Határidő:

Ütemterv szerint
Ütemterv szerint

119/2008. (X.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) Utasítja a polgármestert, hogy készítse elő a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális
Szakiskola és Kollégium, a Pedagógiai Szakszolgálat és a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény közös működtetésére vonatkozó, a KEM Önkormányzattal kötött, jelenleg hatályban lévő
társulási megállapodások - egyeztető tárgyalásokon elfogadott elvek alapján történő - módosítását.
2.) A megyétől érkező 40 M Ft-os támogatást a következőképpen kívánja felosztani: a Benedek Elek
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumnak 19,2 M Ft, a Pedagógiai Szakszolgálatnak 8,8 M
Ft, a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 12 M Ft.
3.) A Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézményt a következő tanévtől kezdődően is változatlan
fenntartói és szervezeti formában kívánja továbbműködtetni.
4.) Utasítja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy vizsgálja meg az önkormányzat által
fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak megállapításainak szabályairól
szóló 11/2004. (IV.7.) Ör. rendelet módosításának lehetőségét és tegyen arra javaslatot.
5.) A Benedek Elek Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium és a Pedagógiai Szakszolgálat
estében Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleményének beszerzésével vizsgáltassa
meg a két intézmény átszervezésének, összevonásának, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény létrehozásának lehetőségét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:
5. pont esetében:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtására:
4. pont esetében:

2008. november 5.
1-2. és 4. pont esetében: 2008. november 30.
2009. január 31.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
1-2. és 5. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság

120/2008. (X.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Szociális Szolgálat
költségvetésének személyi juttatásait 5.223 E Ft-tal, a társadalombiztosítási járulékait 659 E Ft-tal, a
munkaadói járulékait 68 E Ft-tal megemeli Oroszlány Város 2008. évi költségvetés általános tartaléka
terhére.
Határidő:
Felelős:

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

2008. november 5.
a 2008. évi költségvetés decemberi módosítása
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

121/2008. (X.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
4. Jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2009-2013. évi Stratégiai ellenőrzési tervet;
5. Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 2009. évi ellenőrzési terv I., II., III. és IV.
pontjait.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a határozat kihirdetésére: 2008. november 5.
Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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1. számú melléklet

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV
2009 – 2013.
I.

A szervezet hosszú távú célkitűzései

A szervezet hosszú távú célkitűzéseit a 62/2007. (VI.26.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Oroszlány
Város Gazdasági Programja tartalmazza.
II.

A belső ellenőrzés stratégiai céljai

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzat által kitűzött stratégiai
célok eléréséhez. Ennek érdekében a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásainak betartatása mellett
kiemelten fontos a tulajdonosi szemléletű gazdálkodás érvényesülése.
III.

A belső ellenőrzés által vizsgálandó területek

Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító legfontosabb
feladatok az alábbiak:
A./

Az intézmények tulajdonosi, fenntartói ellenőrzésének stratégiai célja, hogy elősegítse az
intézményi gazdálkodás hatékonyságát, szabályszerűségét, az alaptevékenységként meghatározott
feladatellátás követelményeknek megfelelő teljesítése mellett, továbbá megfelelő rálátást biztosítson
az intézmények gazdálkodásának helyzetére, színvonalára.
1. Minden intézmény átfogó ellenőrzése legalább 2 évente.
2. Az érintett szakmai szervezeti egységek (osztályok) bevonása az intézmények átfogó
ellenőrzésébe.
3. Az átfogó ellenőrzések folytonosságának fenntartása.
4. Az intézmények gazdálkodásának minősítése és objektív szempontok szerinti összehasonlítása.
5. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának kiemelt vizsgálati szempontként
való kezelése.
6. Az intézményi FEUVE-rendszer kialakításának és működtetésének értékelése.

B./

A polgármesteri hivatal belső ellenőrzésének stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a hivatal részére
előírt feladatellátás hatékonyságának növeléséhez.
1. Az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése.
2. A bevételi lehetőségek növelésének és kihasználásának vizsgálata.
3. A hivatal finanszírozási rendszere hatékonyságának ellenőrzése az elszámoltatási rendszer
kialakításának felülvizsgálatával.
4. A hivatali belső gazdálkodás hatékonyságának emelése, a szervezeti keretek áttekintésével.
5. A vagyonkezelés szabályszerűségének ellenőrzése.
6. A hivatali FEUVE kialakításának és működtetésének ellenőrzése az egyes funkciók ellátásának
tükrében, hatékonyságának értékelése.

C./

Egyéb ellenőrizendő területekkel és feladatokkal kapcsolatos stratégiai cél a jogszabályi
előírásoknak megfelelő önkormányzati feladatellátások és az önkormányzati vagyon védelmének
biztosítása.
1. Az érintett település Képviselő-testülete által létrehozott közalapítványok alapítói szándéknak
megfelelő működésének ellenőrzése.
2. Az érintett település Képviselő-testülete többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok és
közhasznú szervezetek alapítói szándéknak, illetve tulajdonosi érdeknek megfelelő működésének
ellenőrzése.
3. Az érintett település Képviselő-testülete által nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának
ellenőrzése.
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D./

A belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos stratégiai cél a jogszabályi előírásoknak megfelelő
feladatellátás biztosítása, az ellenőrzések hatékonyságának, eredményességének növelése.
1.
2.
3.
4.
5.

IV.

A vizsgálandó területek, témák kockázatelemzésen alapuló tervezése.
Az ellenőrzésre és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szakirodalom folyamatos figyelése.
Részvétel az ellenőrzéshez kapcsolódó továbbképzéseken, konzultációkon.
A vizsgálatok hatékonyságát, eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek alkalmazása.
Technikai eszközök, különösen az informatika által nyújtott lehetőségek teljes körű kihasználása.

A belső ellenőrzési tevékenység személyi feltételei
Belső ellenőrök neve:
Hircze Gabriella
Bogáthné Bátki Edit
Böröczné Kőszegi Zsuzsanna

Belső ellenőrök képzettsége:
Szakközgazdász, mérlegképes könyvelő
Okleveles könyvvizsgáló,
adószakértő
Okleveles könyvvizsgáló,
adószakértő

Belső ellenőrök képzési
terve:
Belső ellenőrök
regisztrációja és
vizsgakötelezettsége;
Folyamatos szakmai
képzéseken részvétel;

A belső ellenőrzés létszám szükséglete: 1 fő belső ellenőrzési vezető és 1 fő belső ellenőr.
Az 1 fő belső ellenőr feladatait jelenleg 2 fő, megbízásos jogviszonyban, eseti jelleggel látja el.
V.

A belső ellenőrzési tevékenység tárgyi feltételei és információs igénye
Tárgyi feltételek: - önálló irodahelyiség:
- számítástechnikai felszereltség:
- Complex CD-jogtár elérése
- közös meghajtók, hálózat (rendeletek, határozatok)
elérése:
biztosítva
- Internet-hozzáférés:
- hordozható számítógép:

___________________________
Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

biztosítva
biztosítva
biztosítva
biztosítva
biztosítva

___________________________
Hircze Gabriella
Belső ellenőrzési vezető
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2. számú melléklet

2009. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV
Oroszlány Város Önkormányzatának költségvetési intézményeinél tervezett ellenőrzések
I.

A GAZDÁLKODÁS ÁTFOGÓ ELLENŐRZÉSE

Az ellenőrzés tárgya:

A gazdálkodás tervezésének, szervezésének és végrehajtásának
szabályszerűségi és rendszerellenőrzése
annak megállapítása, hogy
Az ellenőrzés célja:
- a gazdálkodás szabályszerűsége és hatékonysága biztosított-e a
tervezés, a költségvetés végrehajtása és a beszámolási kötelezettség
teljesítése során;
- a számviteli bizonylati rend területén érvényesültek-e a
jogszabályokban,
belső
szabályzatokban
meghatározott
követelmények;
- az állami hozzájárulások, normatív támogatások elszámolása során
a jogszabályi előírások érvényesültek-e.
Az ellenőrzendő időszak: 2007-2008. év
Szabályszerűségi és rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés típusa:
Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrzés módszere:
Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges,
Szükséges ellenőrzési
annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai
kapacitás:
tapasztalattal rendelkezik.
12-15 munkanap/intézmény, mely tartalmazza az ellenőrzési jelentés
Az ellenőrzés időigénye:
elkészítését is
AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENŐRIZENDŐ SZERVEK MEGNEVEZÉSE
2009. február
2009. április
2009. szeptember-október
2009. október
2009. október-november
2009. november
II.

Ságvári Endre Általános Iskola
Szociális Szolgálat és Bölcsődei Szolgálat
József Attila Általános Iskola
Oroszlány Város Óvodái
Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola
Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK, NORMATÍVÁK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK
ELLENŐRZÉSE

Az ellenőrzés tárgya:
Az ellenőrzés célja:

Az ellenőrzendő időszak:
Az ellenőrzés típusa:
Az ellenőrzés módszere:
Szükséges ellenőrzési
kapacitás:
Az ellenőrzés időigénye:

Az állami hozzájárulások, normatívák igénylésének és
felhasználásának szabályszerűsége
annak megállapítása, hogy
- az igénylést és az elszámolást alátámasztó nyilvántartások a tényleges
jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e;
- a feladatellátás hatékonyságának vizsgálata.
2007-2008. év
Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés
Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges,
annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkezik.
5-8 munkanap/intézmény, mely tartalmazza az ellenőrzési jelentés
elkészítését is
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AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENŐRIZENDŐ SZERVEK MEGNEVEZÉSE
2009. március
Oroszlány Város Óvodái
2009. április
Pedagógiai Szakszolgálat
2009. április
Művelődési Központ és Könyvtár
2009. április
Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2009. május
Móra Ferenc Kollégium
2009. május
Szociális Szolgálat és Bölcsődei Szolgálat

III. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK
ELLENŐRZÉSE

Az ellenőrzés tárgya:
Az ellenőrzés célja:

Az ellenőrzendő időszak:
Az ellenőrzés típusa:
Az ellenőrzés módszere:
Szükséges ellenőrzési
kapacitás:
Az ellenőrzés időigénye:

Az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése
annak megállapítása, hogy
- a támogatott szervezetek a támogatási megállapodásban
foglaltaknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően használtáke fel a rendelkezésükre bocsátott pénzeszközöket,
- az elszámolások megfelelnek-e a támogatási megállapodásban
rögzített feltételeknek.
2005-2008. évek
Pénzügyi ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges,
annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkezik.
3 munkanap/támogatott szervezet, mely tartalmazza az ellenőrzési jelentés
elkészítését is

AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENŐRIZENDŐ SZERVEK MEGNEVEZÉSE
2009. július
Bányászati Múzeum Alapítvány
2009. augusztus
Oroszlányi Judo Club
2009. augusztus
OSZE Labdarúgó Szakosztály
2009. augusztus
Oroszlányi Brána Táncegyüttes
2009. augusztus
Bányász Koncert Fesztivál Fúvós Zenekar
IV.

AZ ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS FÜGGVÉNYÉBEN VÉGREHAJTANDÓ
ELLENŐRZÉSEK, EGYÉB FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TERÜLETEI

SORON

KÍVÜLI

AZ ELLENŐRIZENDŐ TERÜLETEK MEGNEVEZÉSE
2009
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek belső ellenőrzése
2009
Az önkormányzat gazdasági társaságainak, közhasznú szervezeteinek belső
ellenőrzése
2009
A közalapítványok működésének belső ellenőrzése
Eseti feladat
Az önkormányzat költségvetési szervei törzskönyvi nyilvántartásának
vezetése, adatok bejelentése Magyar Államkincstár részére
Eseti feladat
Közbeszerzési munkacsoportban feladatok ellátása

122/2008. (X.28.) Kt. sz. határozat

93

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány 2008. évi
tevékenységéről, működési feltételeinek biztosításáról adott tájékoztatását az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja, egyben megköszöni és elismeri áldozatos tevékenységüket.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. november 5.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

123/2008. (X.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület
tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, egyben megköszöni és
elismeri áldozatos tevékenységüket.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. november 5.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

124/2008. (X.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Bem J. u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló műteremlakásnak az előterjesztésben
foglaltak szerint történő értékesítésével.
2. Utasítja a polgármestert a bérlő bérleményre fennálló lakbér és közüzemi díj hátralékának teljes
kiegyenlítését követően történő, az előterjesztés melléklete szerinti szerződés megkötésére.
3. Utasítja a polgármestert, hogy szerződéskötés esetén gondoskodjék a Magyar Alkotóművészeti
Közalapítványt megillető 8.441.843 Ft vételár-rész átutalásáról.
Felelős:
Határidő:

a 2. és 3. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
folyamatos

125/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 28-ai ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről
3.
A helyi adókról szóló 32/2007.(XII. 26.) Ör. rendelet módosítása
4.
A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 44/2005. (XII. 28.) Ör. rendelet módosítása
5.
A szennyvízkezelési díj megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 27/2000. (XII. 27.) Ör.
rendelet módosítása
6.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) Ör. rendelet
módosítása
7.
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési díjáról szóló, többször módosított 37/2004. (XII. 29.)
Ör. rendelet módosítása
8.
A parkolóhelyek kialakításáról, megváltásáról szóló 26/2003. (XII. 24.) Ör. rendelet módosítása
9.
A közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendelet, valamint a közterülethasználati díjak módosítása
10. Javaslat az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló többször módosított 1/2002. (I. 30.) Ör. számú
rendelet módosítására
11. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelet – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról – módosítása
12. 11/2004. (IV. 7.) Ör. rendelet – az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben
alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól– módosítása
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13.
14.
15.

A 2009. évi költségvetési irányelvek meghatározása
Az oroszlányi háziorvosi rendelők helyzetének vizsgálata, az átalakítás lehetőségei
Javaslat az Oroszlány Város Önkormányzata és a Libitina Kft. közötti, a köztemető üzemeltetése
tárgyban létrejött szerződés módosítására
16. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata által alapított közalapítványok működéséről, vagyonáról
17. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
18. Jó tanuló - jó sportoló cím adományozása
19. Arany János Tehetséggondozó Program pályázati támogatása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

126/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.a)
A KDOP-2007-5.1.1. kódszámú, Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés támogatására benyújtott
pályázattal összefüggésben kötelezően előírt feladatokról szól tájékoztatót elfogadja és egyetért
azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámú,
Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –
Innovatív intézményekben című pályázati felhívásra, legfeljebb 75 millió Ft összköltséggel, 100 %os támogatási arány mellett.
2.b)
Az 1. pont szerinti pályázat benyújtásához szükséges komplex intézményi és IKT helyzetelemzés
elkészítésének költségeként 1.950 E Ft-ot a 2009. évi költségvetésében tervezi.
3.)
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert az Önkormányzat és Szalczinger Ferenc egyéni
vállalkozó között 2007. november 30-án, az ebrendészeti tevékenység ellátására és a gyepmesteri
telep üzemeltetésére létrejött vállalkozási szerződés 1 évvel, 2009. december 31-éig történő
meghosszabbítására, a 2008. évi díjazás változatlanul hagyásával, azaz évi 4.032.000,- Ft (havi
336.000,- Ft) vállalkozói díj ellenében.
4.a)
A 73/2008. (VI. 3.) Kt. sz. határozatával módosított 69/2008. (V. 27.) Kt. sz. határozatának 1)
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Egyetért a Majki utca külterületi szakaszának burkolat felújítása tárgyú HÖF TEKI pályázat
kötelezettségvállalásával 5.388.508 Ft önerő biztosításával és 12.573.186 Ft igényelt támogatással
17.961.694 Ft összértékben, a Fürst Sándor utca - Rosenberg utca burkolat felújítás, járda- és
parkoló építéssel 43.584.444 Ft összértékben, és a fennmaradó 894.980 Ft + 5.138.398 Ft „Járda
építés, felújítás” sorra történő átcsoportosításával, csökkenő 67.837.563 Ft összköltséggel az alábbi
táblázat szerint:
Projekt megnevezése
4.

Majki utca külterületi
szakszának burkolat
felújítása
(HÖF TEKI 2008. pályázat)

Támogatá
s mértéke

Saját erő

Igényelt
támogatás

Projekt összes
költsége

70%

5 388 508 Ft

12 573 186 Ft

17 961 694 Ft

2. Majki utca műszaki
ellenőrzésének költsége

258.445 Ft

258 445 Ft

3. „Járda építés, felújítás” sorra
átcsoportosítandó összeg I.

894 980 Ft

894 980 Ft

ÖSSZESEN (1+2+3):
4. Fürst-Rosenberg utcai
burkolat felújítás, járda- és
parkoló építéssel
5. „Járda építés, felújítás” sorra
átcsoportosítandó összeg II.

6 541 933 Ft

12 573 186 Ft

19 115 119 Ft

43 584 046 Ft

43 584 046 Ft

5 138 398 Ft

5 138 398 Ft

ÖSSZESEN (4+5)

48 722 444 Ft

48 722 444 Ft

ÖSSZESEN (1+2+3+4+5):

55 264 377 Ft
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12 573 186 Ft

67 837 563 Ft

4.b)
4.c)

Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy gondoskodjék a költségvetés „Majki utca felújítása”, a
„Fürst S. u.-Rosenberg u. burkolat felújítása” és a „Járda építés, felújítás” sorának 4.a) pont szerinti
módosításáról.
Jelen határozattal egyidejűleg a 73/2008. (V.27.) számú Kt. sz. határozat 2. pontját hatályon kívül
helyezi.

Határidő:
Felelős:

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

2008. december 3.
folyamatos
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

127/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2008. 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 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.27.) Ör. rendeletében
meghatározott címrend szerint - tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok E Ft-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2008. I-III.
Teljesítés
megnevezése
előirányzat
előirányzat
negyedévi
alakulása
teljesítés
Kiadások főösszege
4.428.408
4.910.830
4.089.414
83 %
Bevételek főösszege
4.428.408
4.910.830
3.630.545
74 %
3.

Az önkormányzat 2008. I-III. negyedévi teljesítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
- 1. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése (bevételek),
- 2. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése (kiadások),
- 3. számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2008. I-III. negyedévi bevételeinek
részletezése,
- 4. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2008. I-III. negyedévi bevételei,
-

5.a számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2008. I- III. negyedévi bérjellegű kiadásai,

- 5.b számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2008. I- III. negyedévi egyéb dologi
kiadásai,
- 5.c számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2008. I- III. negyedévi közüzemi díj
kiadásai,
-

5.d számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2008. I- III. negyedévi segélyezés teljesítése és működési célú pénzeszköz átadások
2008. I- III. negyedévi teljesítése,

- 6. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2008. I-III. negyedévi kiadásai,
-

7. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi felhalmozási kiadásai,

-

8. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi felújítási kiadásai,

-

9. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi adósságszolgálatának
teljesítése,
9.a számú melléklet: Hitelállomány 2008. szeptember 30-án,
10. számú melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi költségvetése.

Határidő:
Felelős:

azonnal
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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128/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt-vel együttműködve, 2009. április 30-áig dolgozza ki és terjessze a Képviselő-testület elé a
távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 44/2005. (XII.28.) Ör. rendelet módosításának tervezetét, figyelemmel arra, hogy a fogyasztásarányos
költségviselés megvalósítása és a központi pályázatokon való eredményes részvétel biztosított legyen.
Határidő:
Felelős:

2009. április 30.
Rajnai Gábor polgármester

129/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A helyi közlekedés (ezen belül is az Ipari Parki közlekedés) működtetéséhez szükséges havi 450 eFt
vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban részesíti a Vértes Volán ZRt.-t, melyre támogatási
szerződést köt, és melynek összegét a 2009. évi költségvetésében mindösszesen 5.400 eFt-tal tervezi.
2. Egyetért a Helyi Közszolgáltatási Szerződés a menetrend meghatározására vonatkozó 2. számú
mellékletének az alábbiak szerint történő módosításával:
Oroszlány Város autóbusszal végzett helyi személyszállításának menetrendje 2008. december 10-étől:
Járat: 1
Közlekedik: Naponta
Volán-telep Volán-telep - Belváros - Ipari park Ipari park - Volán-telep
Belváros Volán-telep
5:14
6:10
13:14
14:10
21:14
22:10
Járat: 1T
Közlekedik : Április 1-jétől november 7-ig
Volán – telep
Temető
n 8:30
n10:00
n: július 1-jétől augusztus 31-ig 60 perccel
korábban közlekedik
Járat: 1Y
Közlekedik: Iskolai előadási napokon
Volán-telep - Belváros - Volán-telep - Belváros Ipari park - Volán-telep
Volán-telep
6:55
12:40
hs 7:05
13:25
t 8:30
15:35
hs: a járat hétfőtől szombatig közlekedik
t: november 8-tól március 31-ig hétfőtől szombatig
közlekedik

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2008. december 3.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

130/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendeletében szabályozott, a
közterület használatáért fizetendő díj mértékét, megfizetésének határidejét és módját 2009. január 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:
Közterület-használati díj mértéke
(a díjakat —a 8. és 10. sorszám alatti díjak kivételével—áfa-fizetési kötelezettség nem terheli):

KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGNEVEZÉSE

1

2

I.
1010.-

II.
1010.-

III.
1010.-

1141.-

880.-

575.-

30-áig

1141.-

880.-

575.-

(Ft/m2/hó)

410.-

310.-

209.-

(Ft/m2/nap)

1141.-

880.-

836.-

részére

936.-

936.-

936.-

(Ft/jármű/nap)

2808.-

2808.-

2808.-

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

3744.-

3744.-

3744.-

3500 kg-ot
teherautóval

együttes tömegű
(Ft/jármű/nap)

6553.-

6553.-

6553.-

(Ft/jármű/nap

2808.-

2808.-

2808.-

(Ft/jármű/hó)

1246.+ÁFA

1246.+ÁFA

48.-

48.-

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakat szekrény; hirdető
berendezés, lábon álló hirdetőtábla. A terület meghatározása, a
tábla lábaival együtt mért befogadó tér mérete szerint történik, de 3
m2-nél
kisebb nem lehet a fizetendő díj szempontjából
(Ft/m2/hó)
Árusító és egyéb fülke-pavilon elhelyezése, üzleti
tevékenységgel kapcsolatos egyéb helyhasználat (szélfogó,
üzleti lépcső, üzleti portál). Üzletből közvetlenül közterületre
történő árusítás esetén az üzlet előtti 1 méter széles sáv
igénybevétele
(Ft/m2/hó)
Vendéglátó-ipari terasz május
(Ft/m2/hó)

3

4

5

TERÜLETI KATEGÓRIÁK

1-jétől

szeptember

október 1-jétől április 30-áig
Alkalmi árusítás vállalkozók részére
Alkalmi
(Ft/hó)

virágárusítás

őstermelők

Mozgóárusítás
Személyautóval
6

7
8

9

meghaladó

megengedett

Mozgóbolt
Taxi álláshely használata

Kiállítás, alkalmi vásár, sport-, és kulturális, valamint
vallásfelekezeti rendezvények, mutatványos tevékenység területe
(Ft/m2/nap)
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1246.+ÁFA

48.-

Üzemképtelen gépjármű elhelyezése

(Ft/jármű/nap)

1010.+ÁFA

1010.+ÁFA

1010.+ÁFA

tárolása

1010.+ÁFA

1010.+ÁFA

1010.+ÁFA

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

619.+ÁFA

619.+ÁFA

619.-+ÁFA

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

514.+ÁFA

514.+ÁFA

514.-+ÁFA

Lakókocsi,
(Ft/jármű/nap)
10

11
12

13

14

utánfutó

Építési munkával kapcsolatos állvány 10 m2-ig

(Ft/m2/nap)

65.-

65.-

65.-

Építési munkával kapcsolatos állvány, 10 m2 felett

(Ft/m2/nap)

48.-

48.-

48.-

Építőanyag és törmelék elhelyezése, tárolása

(Ft/m2/nap)

39.-

35.-

35.-

6252.-

6252.-

A nem önkormányzati tulajdonú lakótömbök körüli kezelői járda
területén történő, ilyen célú igénybevétel mentes a díjfizetés
kötelezettsége alól.
(Ft/m2/nap)

Film és videó felvétel

6252.-

Mentes a díj fizetési kötelezettség alól a választási kampányt szolgáló hirdető-berendezés és
hirdetőtábla elhelyezése a választás végleges eredményének közzétételéig.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága javaslatára a közterület-használati díjat nem kell megfizetni, ha a terület használatát
egyedileg meghatározott jótékony célú gyűjtés, sport, kulturális vagy egyéb rendezvények javára kérik
és a rendezvényből nem származik bevétel, továbbá, ha a terület-felhasználás a képviselő-testület
mindenkori város ünnepi programtervben meghatározott városérdeket szolgál.

Közterület-használati díj megfizetésének határideje és módja:

-

-

A határozott időtartamra szóló díjat Engedélyes az engedély kiadását megelőzően fizet meg az
Oroszlány Városi Polgármesteri Hivatal számlájára, illetve házipénztárába.
A megfelelő díj kategória megállapítása Oroszlány város közigazgatási területének jelen határozat
melléklete szerinti (I., II., III.) övezeti felosztás figyelembe vételével történik.
Az igényelt terület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz
szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.
A díj fizetési kötelezettség megállapításánál minden töredék m2 egésznek számítandó.
Az igényelt terület 3 m2-nél kisebb nem lehet a fizetendő díj szempontjából.
Az üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű gépjárművek parkolása
céljából kijelölt, több álláshely területigénye a díjfizetés szempontjából nem vonható össze.
2.
A közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendeletében szabályozott és a
közterület használatáért fizetendő díj mértékéről, megfizetésének határidejéről és módjáról szóló 45/2008. (IV.
29.) Kt. sz. határozatát 2008. december 31-ei hatállyal hatályon kívül helyezi.

Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

2008. december 3.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
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131/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés tervezéséhez és
végrehajtásához az alábbi irányelveket határozza meg:
1.
A működési kiadásokkal kapcsolatos irányelvek:
 Pótlólagos források feltárásával és kiaknázásával kell a feladatellátás színvonalának megtartását
elősegíteni.
 Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatellátás ráfordításokkal arányos,
elvárásoknak megfelelő megvalósítását.
 Az intézmények költségvetésében valamennyi közüzemi díj teljes költsége szerepeljen.
 Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos forrásokra.
 A 2009. év folyamán esetleges likviditási problémák esetén rulírozó hitel felvételével
biztosíthatók az esedékes bérfizetési kötelezettségek.
 A személyi juttatások között 2009. január 1-től a köztisztviselők, és közalkalmazottak részére havi
5.000 Ft egészségpénztári hozzájárulás tervezhető.
2.
Az adósságállomány kezelésével kapcsolatos irányelvek:
 Az adósságállomány és a hiteltörlesztések kiemelt feladatként kezelendők.
3.
A fejlesztésekkel és a bevételekkel kapcsolatos irányelvek:
Kiemelt feladatként kell kezelni a sikeres pályázatokhoz kapcsolódó saját erő forrásának biztosítását.
 A felhalmozási kiadások kizárólag pályázati úton elnyert pénzeszközök alapján növelhetők
amennyiben a saját erő is rendelkezésre áll.
 Felhalmozási bevételeket kizárólag rendelkezésre álló szerződés alapján lehet tervezni.
 2009-ben fejlesztési hitelfelvétel nem 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.
 A felhalmozási hiányt a felhalmozási kiadások csökkentésével, és/vagy felhalmozási forrás
biztosításával kell kezelni.
Felelős:
Határidő:

Rajnai Gábor
a 2009. évi költségvetési rendelet elkészítése

132/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az oroszlányi háziorvosi rendelők helyzetének vizsgálatára, és az átalakítás lehetőségeire
készített szakmai anyagban foglaltakkal, melynek a város háziorvosi és gyógyszerészi kara által is
támogatott megoldási javaslata szerint a felnőtt és gyermek háziorvosi rendelőket öt centrumba
szervezetten fogja működtetni, a körzethatárok változatlanul hagyása mellett.
2. Egyetért azzal – a háziorvosi rendelők átalakítási programjának első lépéseiként –, hogy a VI. sz. és X. sz.
felnőtt háziorvosi körzetek rendelői a Szt. Márk Gyógyszertár Alkotmány úti épületében, valamint a IV. sz.
és VIII. sz. háziorvosi körzetek rendelői a Szt. Grál Gyógyszertár Rákóczi úti, kibővítendő épületében
kerüljenek elhelyezésre.
3. Utasítja a polgármestert, hogy kössön szerződést a tartós igénybe-vételre vonatkozóan a Szt. Márk
Gyógyszertár tulajdonosával a VI. sz. és X. sz. háziorvosi körzet rendelőinek elhelyezéséről a képviselőtestületnek tett ajánlatnak megfelelő tartalommal, valamint előzetes megállapodást a Szt. Grál Gyógyszertár
tulajdonosával a IV. sz. és VIII. sz. háziorvosi körzet rendelőinek elhelyezéséről, az előzőhöz hasonló
tartalommal.
4. Az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladatainak, valamint a háziorvosi rendelők átalakítási
programjának további előkészítésével az Egészségügyi és Szociális Bizottságot bízza meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rajnai Gábor polgármester
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133/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért Oroszlány Város Önkormányzata és a Libitina Kft. között a köztemető üzemeltetése tárgyban
2001. június 11-én létrejött és 2004. október 4., 2007. augusztus 27., valamint 2008. február 22. napján
módosított üzemeltetési szerződés módosításával az előterjesztés melléklete szerint.
2. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rajnai Gábor polgármester

134/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a „Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő
Speciális Szakiskola Gyermekeiért”, és az „Oroszlányi Távfűtésért” közalapítványok 2008. évi működéséről
szóló beszámolót elfogadja, egyben megköszöni a kuratóriumok tagjainak tevékenységét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. december 3.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

135/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntető címet adományoz:
Kardos Sarolta, Kollár Martina, Kovács Fruzsina, Sáhó Bernadett, Sáhó Györgyi, Szabó Eszter, Szabó
Florentin, Tímár Miklós, Tóth Cintia, és Vatai Katalin tanulónak.
2. Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy a 2008. december 9-ei Képviselő-testületi ülésre készítse elő
a kitüntetések átadását.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2008. december 3.
a kitüntetések átadására: 2008. december 9.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
136/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Kovács Brigitta tanuló a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában”
való részvételét – a sikeres felvételt követően – anyagilag (havi 5000 Ft-tal) támogatja.
2. Kovács Artemízia Jenni tanuló a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában” való részvételét elviekben támogatja.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: 2008. december 3.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

137/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. december 9-ei ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2. A 2008. évi költségvetés – 1/2008. (II.27.) Ör. rendelet - módosítása
3. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú bérlakások üzemeltetéséről, a Petőfi udvari épületek
fejlesztésének alternatíváiról. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

és elidegenítéséről szóló 22/2007. (XI. 14.) Ör. rendelet módosítására, valamint a bérlakás-üzemeltetési
szerződés módosítására, és a bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő 2009. évi feladatokról szóló
megállapodás megkötésére
A sportvagyon 2009. évi üzemeltetése. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 3/2003. (III.5.) Ör. rendelet módosítása
Káptalanfüredi ifjúsági tábor hasznosítása
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
Társulási megállapodások módosítása a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és Oroszlány
Város Önkormányzata által intézmény-fenntartói társulásban működtetett közoktatási intézmények
működtetéséről
Vagyonkezelői terv véleményezése
Valamennyi intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének, a József Attila
Általános Iskola Pedagógiai Programjának és Oroszlány Város Óvodái Intézményi Minőségirányítási
Programjának felülvizsgálata
DESEF Nemzetközi Oktatási Központ létrehozása- településrendezési terv módosítása
Javaslat Oroszlány város közterületét megfigyelő képfelvevő rendszer fejlesztésére
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve
Vagyonértékesítés
Kérdés, interpelláció

Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

138/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a József Attila Általános Iskola alapító okiratának módosítását.
2.
A Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhelye: Tatabánya,
Fő tér 4.) módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés
melléklete szerint fogadja el. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert az alapító okirat aláírására.
3.a) Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Televízió Kft. között 2006. december 21-én
létrejött, Oroszlány város lakosságának tájékoztatása az önkormányzati eseményekről, a Képviselőtestület, a hivatal, a városi intézmények és a civil szervezetek, közösségek tevékenységéről tárgyú
megbízási szerződés díjazását a 2009. január 1. és 2009. december 31. közötti időszakra vonatkozóan
658.350,- Ft + áfa/hó összegben határozza meg. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a
szerződésmódosítás aláírására.
3.b) Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Televízió Kft. között 2006. december 21-én
létrejött, a képviselő-testület üléseinek közvetítése tárgyú megbízási szerződés díjazását a 2009. január
1. és 2009. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 184.547,- Ft + áfa/hó összegben határozza
meg. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
4.
A 2009. évi költségvetés tervezés végrehajtásához az alábbi irányelveket határozza meg:

ÜTEMTERV
Oroszlány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének megalkotásához
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§ előírása szerint a költségvetési
rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Amennyiben a
költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, akkor a benyújtási határidő a
költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap.
Amennyiben a költségvetési törvény kihirdetésére 2008. december 31-éig sor kerül, az alábbi határidők
figyelembe vételével javasolt a tervezés feladatainak lebonyolítása:
Határidők:
2009. jan. 8.

Feladatok:
Pénzügyi osztály: A jegyző útmutatása alapján összeállítja az önkormányzat 2009.
évi költségvetésének tervezetét
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2009. jan. 12.
2009. jan. 26.
2009. jan. 29.
2009. febr.02.
2009. febr. 12.

Pénzügyi Bizottság: Kialakítja a 2009. évi költségvetés-tervezet részletes tervszámait
A könyvvizsgáló: elkészíti írásos jelentését a rendelettervezetről /Ámr. 29.§ (9)/
A Pénzügyi Bizottság: véleményezi a rendelettervezetet.
Az Érdekképviseleti Tanács ülése
Képviselő-testület bizottságai: Összevont bizottsági ülésen a rendelettervezet
tárgyalása
Polgármester: A költségvetési rendelettervezetet a polgármester megküldi a
Képviselő-testületnek.
Képviselő-testületi ülés: A 2009. évi költségvetési rendelet tárgyalása

Amennyiben a költségvetési törvény kihirdetésére 2008. december 31-éig nem kerül sor, a határidők
felülvizsgálatával javasolt a tervezés feladatait lebonyolítani.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Elfogadja a polgármester beszámolóját az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységéről.
Elfogadja a Számvevői Jelentés alapján készített és az 5/2008. (I. 29.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott
Intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Támogatja a Művelődési Központ és Könyvtár részvételi szándékát a TÁMOP-3.2.4/08/01
„Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése
az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázaton. A projekt megvalósítására konzorciumi
együttműködési megállapodást kell kötni a konzorciumban részt vevő települések könyvtáraival,
valamint a partnerségi megállapodást Oroszlány város alapfokú és középfokú oktatási intézményeivel.
A képviselő-testület felhatalmazza a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját a megállapodások
aláírására.
Vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK
rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.
Egyetért beléptető rendszer telepítésével a Polgármesteri Hivatal épületébe, melynek érdekében
költségvetésében maximum bruttó 1.200 e Ft-ot biztosít a bankköltség átcsoportosításával.
Utasítja a polgármestert, hogy az eddigi és a későbbiekben rendelkezésre álló információk alapján
készítessen összefoglaló előterjesztést a Vértesi Erőmű Zrt. hulladékegyüttégetés tárgyában legkésőbb a
2009. február havi ülésre. Az előterjesztés határozati javaslata térjen ki az önkormányzat támogató vagy
elutasító, tiltakozó szándékára.

Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására a 4. pont esetében: a 2009. évi költségvetési rendelet elkészítése
a határozat kihirdetésére:
2008. december 17.
a határozat végrehajtásáért:
Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT
AZ INTÉZMÉNY
Neve

József Attila Általános Iskola

Székhelye

2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.

Telephelyei

-

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

710 fő

Szakágazati besorolása:

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás
kivételével)

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,

-

korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
gyógytestnevelés
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
különleges helyzetben lévő tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók
fejlesztő-, felzárkóztató oktatása, képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
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:
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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 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, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Az intézmény belső ellenőrzési feladatait a 11/2005. (II.22.) Kt. sz. határozat alapján Oroszlány Város
Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Csoportja látja el.
AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSI RENDJE
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal meghosszabbítható.
AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
Oroszlány, 2003. április 29.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 138/2008. (XII.9.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Oroszlány, 2008. december 9.

Dr. Judi Erzsébet

Rajnai Gábor
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jegyző

polgármester

139/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola 2.038.509 Ft összegű behajthatatlan követelésének leírását, a számviteli nyilvántartásból
történő kivezetését.
Határidő: a határozat végrehajtására: 2008. december 31.
Felelős:
a határozat végrehajtására: Dr. Radványiné Varga Andrea, a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatója

140/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A lakbérek összegét nem emeli, egyetért a 2009. évi lakbérek változatlanul hagyásával.
2. A bérlakások üzemeltetésének forrásaként a 148/2007. (XII.11.) Kt. sz. határozatnak megfelelően
továbbra is a befolyt lakbért, illetve a helyi rendelet szerinti lakbértámogatást és a befolyt közüzemi díjbevételeket jelöli meg, azzal, hogy a bevételekből meg nem térülő kiadásokat – a 2009. évre
vonatkozóan előreláthatóan 8.710 E Ft-ot - önkormányzati kiegészítésként az üzemeltetőnek megtéríti,
az előterjesztés 1. számú mellékletében jelzett eljárási rendben. Egyetért az önkormányzati bérlakások
üzemeltetése tárgyban Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között 2007.
december 20-án létrejött szerződésnek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosításával.
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
3. 2009. évben a bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő feladatok elvégzésére 13.858.000,- Ft összegű
előirányzatot tervez. A bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő 2009. évi feladatokról szóló
szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza Rajnai
Gábor polgármestert a szerződés aláírására.
4. Egyetért a bérlakás állomány 48 db-ra való csökkentésével, azzal, hogy a Petőfi udvar 1-7 számú
épületek megürült lakásait, ennek a számnak az eléréséig, nem utalja ki bérlakás céljára. A bérlakás
állomány 48 db-ra történő csökkentésének feltétele egy új lakhatási támogatási rendszernek a Képviselőtestület részéről történő elfogadása.
5. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert, hogy a Petőfi udvar 3/a, 3/b épület (Sárgatömb) további
hasznosítására vonatkozóan írjon ki pályázatot oly módon, hogy a beérkezett javaslatokat a Képviselőtestület 2009. januári ülésén megtárgyalhassa.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

Folyamatos
Rajnai Gábor polgármester

141/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Az egyes sportlétesítmények üzemeltetésére az alábbi összegeket biztosítja a 2009. évben:
 az uszoda üzemeltetésére havi 2.400.000,- Ft + ÁFA összeget,
 a sporttelep üzemeltetésére havi 1.950.000,- Ft + ÁFA összeget,
 a sportcsarnok üzemeltetésére havi 590.000,- Ft + ÁFA összeget.
2. A volt Gárdonyi Géza Általános Iskola kezelésére, őrzésére a 2009. évben a 2007. évben megállapított
díjazással azonos összegű, havi 333.000,-Ft + áfa összeget biztosít.
3. Egyetért a sporttelep, a sportcsarnok és a Gárdonyi Iskola üzemeltetésére kötött szerződések olyan
tartalmú módosításával, amely felhatalmazza az üzemeltetőt arra, hogy az épületeket hasznosítsa, a
hasznosításból származó bevételt pedig az épületek fejlesztésére vagy karbantartására fordítsa, a
felhasználás bemutatása mellett.
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4. A volt Gárdonyi Géza Általános Iskola kezelése, fenntartása, őrzése tárgyban Oroszlány Város
Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között 2007. augusztus 7-én létrejött szerződés
módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza Rajnai Gábor
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
5. A sporttelep és egyéb ingatlanok hasznosítása tárgyban Oroszlány Város Önkormányzata és az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között 2002. június 14-én létrejött szerződés módosítását a 2. számú
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a
szerződésmódosítás aláírására.
6. A sportcsarnok üzemeltetése tárgyban Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató
Zrt. között 2004. április 28-án létrejött szerződés módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
7. A Városi Uszoda üzemeltetése tárgyban Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató
Zrt. között 2007. április 4-én létrejött szerződés módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Rajnai Gábor polgármester

142/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Megbízza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t, hogy a Káptalanfüredi tábort illetően 2009. évre vonatkozó
rövid távú tervként mutassa be a konkrét, leegyeztetett igényeket, az igényekhez kapcsolódó
fejlesztéseket, ezek költségvonzatait.
2. Utasítja a polgármestert, hogy a rövid távú igények feltérképezése érdekében az önkormányzat oktatási
intézményeiben végezzen közvélemény kutatást.
3. Megbízza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t, hogy a 2009. évet követő időszakra határozza meg a hosszú
távú feladatokat a fejlesztések tükrében, ezek műszaki feltételeit, az ehhez kapcsolódó költségeket.
4. Felkéri az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t, hogy 1. és 3. pont esetében dolgozza ki a feladat elvégzésének
költségeit.
Határidő:

Felelős:

1. pont esetében: 2009. március 10.
2. pont esetében: 2009. január 30.
3. pont esetében: 2009. május 10.
4. pont esetében: 2009. január 10.
a kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a végrehajtásért: Rajnai Gábor polgármester

143/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Kft. között 2008. április 30-án létrejött vagyonkezelési szerződés módosítását az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza Rajnai Gábor
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
2. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződésmódosításnak a cégbírósági letétbe
helyezéséről.
Felelős
Rajnai Gábor polgármester
Határidő: folyamatos

144/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Képviselő-testülete:
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1. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűléssel kötött Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás, a Pedagógiai Szakszolgálat
Intézményfenntartó Társulás, valamint az Alapfokú Művészetoktatási Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásait 2009. január 1-től az előterjesztés 1-3. számú melléklete szerint módosítja,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a módosított tartalmú társulási megállapodások aláírására.
2. Elfogadja a társulási megállapodások finanszírozási mellékleteit, melyek alapján Komárom-Esztergom
Megyei önkormányzat a 2009. évben összesen 40 M Ft-tal járul hozzá a társulásban működtetett
intézmények fenntartásához. A 40 M Ft felosztása: Benedek Elek Általános Iskola, Speciális Szakiskola
és Kollégium részére 19,2 M Ft, a Pedagógiai Szakszolgálatnak 8,8 M Ft, a Bakfark Bálint Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény számára 12 M Ft.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. december 17.
a határozat végrehajtására: 1. pont esetében: 2008. december 30.
2. pont esetében: 2009. évi költségvetés elfogadása
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: 1-2. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester

145/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi
felújítási, beruházási tervében foglaltak megvalósításával az előterjesztésben foglaltak szerinti
tartalommal egyetért.
2. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2009. évi felújítási, beruházási tervében foglaltak megvalósításával az
előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal egyetért. Felhatalmazza Lazók Zoltán vezérigazgatót a
feladatok közötti, éven belüli átcsoportosítás végrehajtására, azzal, hogy a későbbi membráncserékre
képzett tartalékalap összege nem csökkenthető.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. december 17.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

146/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja 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 és a Bakfark Bálint
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét.
2. Jóváhagyja a Szociális Szolgálat módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.
3. Jóváhagyja a József Attila Általános Iskola módosított Pedagógiai Programját.
4. Jóváhagyja Oroszlány Város Óvodái módosított Intézményi Minőségirányítási Programját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. december 17.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

147/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Támogatja a DESEF Nemzetközi Biztonsági Tanácsadó Kft. előterjesztésben foglalt fejlesztési
elképzeléseit, valamint ezzel összefüggésben a rendezési terv módosítását a beépítésre szánt terület
szükség szerinti 2,6–3,0 ha növelésével.
2. Egyetért a településrendezési terv módosítására vonatkozóan a településrendezési szerződés
megkötésével, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
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Határidő:
Felelős:

1-2. pont esetében: azonnal
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

148/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság előterjesztésében foglalt javaslatokkal és azok indokaival egyetért és
közterületi képfelvevő rendszer működtetése keretében a képfelvevők elhelyezésére Oroszlány város
közigazgatási területén a következő helyszíneket jelöli ki:
1. Rákóczi Ferenc út - Alkotmány út kereszteződése, a körforgalomnál (a képfelvevő felszerelése
korábbi döntések alapján megtörtént, a kamera jelenleg is működik)
2. Táncsics udvar 1. sz. lépcsőház tetején (a képfelvevő felszerelése korábbi döntések alapján
megtörtént, a kamera jelenleg is működik)
Új kamerák telepítésének helyszíneként a következő területeket jelöli ki:
3. Rákóczi Ferenc út 77. lépcsőház teteje
4. Kertalja út 5. számú lépcsőház teteje
5. Rákóczi Ferenc út 78., a Polgármesteri Hivatal épületének hátsó, K-i oldala
6. Fürst Sándor út 33. szám alatti Könyvesbolt saroképület tetőszerkezete
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. december 17.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

149/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi munkatervét, és utasítja a
jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározottak részére juttassa el annak 1 példányát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2008. december 17.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

150/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában lévő Oroszlány 3530 helyrajzi számú 21 m 2
területű garázsépület megnevezésű ingatlan földterület értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő, zártkörű versenytárgyalás keretében
történő értékesítésre.
2. Egyetért az Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában lévő Oroszlány külterület 13001/5 helyrajzi
számú 261 m2 területű kivett udvar megnevezésű ingatlan értékesítésével, azzal a feltétellel, hogy az
ingatlan értékesítésére csak a telek-összevonási vázrajz elkészítését, engedélyezését követően kerülhet
sor. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő,
zártkörű versenytárgyalás keretében történő értékesítésre.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

151/2008. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata csatlakozzon a CSILLAGSZÓRÓ Szakképzésszervezési Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasághoz.
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2.) A TISZK–hez történő csatlakozáshoz szükséges maximum 1,3 M Ft-ot az üzletrész megvásárlására a
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola a 2008. évi költségvetéséből biztosítja.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a CSILLAGSZÓRÓ Szakképzés-szervezési Közhasznú Non-profit
Korlátolt Felelősségű Társaság módosított társasági szerződésének, valamint az üzletrész
megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésnek az aláírására.
4.) A CSILLAGSZÓRÓ Szakképzés-szervezési Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
taggyűlésén Oroszlány Város Önkormányzatát Rajnai Gábor polgármester képviseli.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
Dr. Radványiné Varga Andrea, a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatója
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