2010. évi határozatok
1/2010. (I.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 26-ai nyílt ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2. Oroszlány Város Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási terve
3. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Igazgatóságának működtetéséről való döntés
4. Pályázat benyújtása a TIOP-1.1.1/09 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése (tanulói laptop program)
5. Pályázat benyújtása a TIOP-1.1.1/07 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése (digitális tábla pályázat)
6. A Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója a 2009. évi tevékenységéről
7. Vagyonhasznosítási kérdések
8. Közoktatási megállapodás megkötése a Gyermek Kuckó Alapítvánnyal
9. Beszerzések eljárási rendjének módosítása
10. Pályázat benyújtása a TIOP-1.2.3/09 „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra fejlesztése című kiírásra
11. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

2/2010. (I.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.
2a) A polgármesteri hivatal köztisztviselői 2010. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához a kiemelt célokat az előterjesztés mellékletében megfogalmazottak szerint állapítja
meg.
2b) Utasítja a polgármestert, hogy a jegyző/aljegyző 2010. évi teljesítménykövetelményeit a kiemelt célok
alapján állapítsa meg és a teljesítmény értékeléséről a 2010. december havi testületi ülésen a képviselőtestületnek adjon tájékoztatást.
3.
Az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata és
Pusztavám Község Önkormányzata közötti közoktatási megállapodást és felhatalmazza Rajnai Gábor
polgármestert a megállapodás aláírására.
4.a) Elfogadja a „Közösségi közlekedés fejlesztése az Oroszlányi Kistérségben” pályázathoz szükséges, az
előterjesztés mellékelte szerinti Konzorciumi Megállapodás tervezetét, felhatalmazza Rajnai Gábor
polgármestert a megállapodás aláírására.
4.b) Elfogadja az általános költségek finanszírozására vonatkozó települési hozzájárulások elszámolásának
alapelvét az előterjesztésben szereplő javaslat szerint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. február 3.
a 4.a) pontban szereplő megállapodás aláírására: 2010. január 27.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 4.a) pont esetében a szerződés aláírásáért: Rajnai Gábor polgármester

3/2010. (I.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának
közfoglalkoztatási tervét.

Képviselő-testülete

elfogadja

Oroszlány

város

2010.

évi

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. február 3.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

4/2010. (I.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság jelentőségére, méretére, működésének jellegére tekintettel a társaság ügyintéző és képviseleti
szerveként továbbra is indokoltnak tartja az igazgatóság működtetését. A közgyűlésen nem kezdeményezi az
alapszabály módosítását, esetleges ilyen tartalmú kezdeményezés esetén képviselőjének e határozatban
foglaltakat kell képviselni.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. február 3.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

5/2010. (I.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy:
1. Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a TIOP-1.1.1/09 A pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című pályázati kiírásra.
2. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sikeres pályázat esetén vállalja a pályázat
eredményének 5 évig való fenntartását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. február 3.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

6/2010. (I.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy:
1.
Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a TIOP-1.1.1/07 A pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című pályázati kiírásra.
2.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sikeres pályázat esetén vállalja a pályázat
eredményének 5 évig való fenntartását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. február 3.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

7/2010. (I.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési Központ és Könyvtár
intézményvezetőjének beszámolóját az intézményben végzett 2009. évi tevékenységről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. február 3.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

8/2010. (I.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az oroszlányi 1190 hrsz.-ú, 636 m2 nagyságú, beépítetlen terület értékesítésével. Felhatalmazza
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő nyilvános
versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok döntéshozatal
céljából történő előterjesztésére.
2. Egyetért az oroszlányi 1321 hrsz.-ú, udvar megnevezésű, 773 m2 nagyságú ingatlan értékesítésével.
Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő
nyilvános versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok
döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
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Egyetért az oroszlányi 1459- 1460-1461 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésével oly módon, hogy az 1459 és
1460 hrsz.-ú ingatlanok csak együttesen értékesíthetők. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a
vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő nyilvános versenytárgyalás keretében történő értékesítés
előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
Egyetért az oroszlányi 1465 és 1474 hrsz.-ú beépítetlen területek értékesítésével. Felhatalmazza az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő nyilvános versenytárgyalás
keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok döntéshozatal céljából történő
előterjesztésére.
Egyetért az 1452, 1454 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t
a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő zárt versenytárgyalás keretében történő értékesítés
előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
Egyetért 2508 hrsz.-ú 428 m2 nagyságú, beépítetlen terület értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő nyilvános versenytárgyalás keretében
történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
Egyetért 11904 hrsz.-ú, 253 m2 nagyságú, fásított terület értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő zárt versenytárgyalás keretében
történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
Egyetért 12701/2 hrsz.-ú, 2338 m2 nagyságú, szántó művelési ágó terület értékesítésével. Felhatalmazza
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő nyilvános
versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok döntéshozatal
céljából történő előterjesztésére.
Egyetért 12413/3 hrsz.-ú gyep, legelő művelési ágú, 930 m2 nagyságú, a 12413/4 hrsz.-ú, kert művelési
ágú, 841 m2 nagyságú, a 12413/5 hrsz.-ú, gyep, legelő és kert művelési ágú, 2803 m2 nagyságú ingatlan
értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak
megfelelő nyilvános versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi
ajánlatok döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
a) Egyetért 12028, hrsz.-ú, szántó művelési ágú, 1495 m2 nagyságú ingatlan értékesítésével.
Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő
nyilvános versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok
döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
b) Egyetért 12030 hrsz.-ú, szántó művelési ágú, 2333 m2 nagyságú ingatlan 1/10-ed részének
értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak
megfelelő zárt versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok
döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
c) Egyetért a 12034 hrsz.-ú, szántó művelési ágú, 959 m2 nagyságú ingatlan 1/3-ad részének
értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak
megfelelő zárt versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok
döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
d) Egyetért a 12048 hrsz.-ú, kert művelési ágú, 1653 m2 nagyságú ingatlan 144/6144-ed részének
értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak
megfelelő zárt versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok
döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
e) Egyetért a 12089 hrsz.-ú, kert művelési ágú, 377 m2 nagyságú ingatlan értékesítésével. Felhatalmazza
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő zárt versenytárgyalás
keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok döntéshozatal céljából történő
előterjesztésére.
f) Egyetért a 12150 hrsz.-ú, szőlő művelési ágú, 774 m2 nagyságú ingatlan 4/16-od részének
értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak
megfelelő zárt versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok
döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
Egyetért a 0264/6 hrsz.-ú, 6.3676 m2 nagyságú gyep, szántó művelési ágú ingatlan értékesítésével.
Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő
nyilvános versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok
döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
3

12. Egyetért a 0307/3 hrsz.-ú, legelő művelési ágú, 1.6530 m2 nagyságú ingatlan értékesítésével.
Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő
nyilvános versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok
döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. február 3.
a határozat végrehajtására: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
9/2010. (I.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1.
Az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata és a
Gyermek Kuckó Alapítvány közötti közoktatási megállapodást és haszonkölcsön szerződést.
2.
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert az 1. pont szerinti szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2010. február 3.
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Judi Erzsébet jegyző

10/2010. (I.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei, önállóan, vagy társberuházóként az önkormányzat saját
forrásaiból, központi forrásokból megvalósuló 100 E Ft és 1 millió forint közötti értékű beruházásaira,
beszerzéseire (a továbbiakban: beszerzés) vonatkozó eljárás rendjét a következőképpen határozza meg:
- A beszerzés értéke: a beszerzés megkezdésének időpontjában, annak tárgyáért általában kért, illetve
kínált – általános forgalmi adó nélkül számított – legmagasabb összegű ellenszolgáltatás.
- A beszerzések piaci áron, de főszabály szerint ajánlati felhívás közzététele nélkül valósíthatók meg.
Ajánlati felhívás közzététele a helyben szokásos módon kizárólag abban az esetben kötelező, ha a
piaci ár nem ismert, vagy ha a beszerzés tárgyára tekintettel az ajánlati felhívás közzétételétől
kedvezőbb szerződéses feltételek várhatók.
- A beszerzésről a hatáskör gyakorlója (polgármester, intézményvezető) dönt.
2. A 35/2005. (V.24.) Kt. számú határozatának 4. pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2010. február 3.
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Judi Erzsébet jegyző

11/2010. (I.26.) Kt. sz. határozat
1. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Benedek Elek Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium
és Nevelési Tanácsadó, a József Attila Általános Iskola, a Ságvári Endre Általános Iskola konzorciumi
formában pályázatot nyújtson be a TIOP-1.2.3/09/1 „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra fejlesztése című pályázati kiírásra.
2. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sikeres pályázat esetén vállalja a pályázat
eredményének 5 évig való fenntartását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. február 3.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

12/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február 11-ei nyílt ülésén az alábbi napirendi
pontot tárgyalja:
1.
Oroszlány Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

13/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február 11-ei rendkívüli nyílt ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
1.
Pályázat benyújtása a KDOP-5.1.1-09 Közoktatási Infrastruktúra Fejlesztés című pályázati kiírásra a
Malomsori Óvoda felújítására
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

14/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat
1.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Oroszlány Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a KDOP-5.1.1/09 Közoktatási Infrastruktúra Fejlesztése című
pályázati kiírásra és biztosítja az előkészítéshez szükséges költségek fedezetét a 2010. évi
költségvetésében.
2.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sikeres pályázat esetén vállalja a pályázat
eredményének 5 évig való fenntartását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. február 19.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

15/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február 23-ai ülésén az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2. A 2009. évi költségvetés – 2/2009. (II.28.) Ör. rendelet – módosítása
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2010. (III. 11.) Ör. rendelettervezet elfogadása
4. A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas
eszközök beszerelésének támogatása (ÖKO-PROGRAM)
5. A helyi építési szabályzat módosítása
6. Béke-szálló hasznosítása, javaslat az épület apportjának előkészítésére
7. Közvilágítási hálózat térítésmentes átadása. Közvilágítási hálózat vagy egy részének városi üzemeltetésbe
vételéhez szükséges programterv kidolgozása
8. Beszámoló az önkormányzati bérlakások üzemeltetésével kapcsolatos 2009. évi feladatok teljesítéséről
9. A köztemető-üzemeltetéssel és köztemetésekkel kapcsolatban Oroszlány Város Önkormányzata és a
Libitina Kegyeleti Szolgáltató Kft. között 2001. június 11-én létrejött szerződés módosítása
10. Oroszlány Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
11. Oroszlány Város Önkormányzatának „Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési terve 2010-2014.”
12. Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
13. Tájékoztatás a készülő Integrált Városfejlesztési Stratégia állásáról, a városrészi elemzések és az antiszegregációs terv munkaanyagainak bemutatása
14. Tájékoztató az ebrendészeti tevékenységről és a gyepmesteri telep üzemeltetéséről
15. Kérdés, interpelláció
16. Zárt ülés: Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester
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16/2010. (II.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 közvilágítás versenypiaci alapú elszámolása feltételeinek vizsgálatáról szóló 119/2009. (X. 27.) Kt. sz.
határozat 2. pontja végrehajtásának határidejét 2010. május 25-re módosítja.
3.a A játszóterek rendjére vonatkozó 123/2009. (X. 27.) Kt. számú határozat 2. pontja végrehajtásának
határidejét 2010. április 27-re módosítja.
3.b A játszóterek őrzésére vonatkozó 143/2009. (XII. 15.) Kt. számú határozat 8. pontjának határidejét 2010.
május 31-re módosítja, az őrzésre vonatkozó díjazás havi összege változatlan marad, azaz havi 12.000 Ft
+áfa.
4. Elfogadja a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága ellenőrzéséről készült
jegyzőkönyvet, és utasítja a polgármestert a visszafizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésére a 2010. évi
általános tartalék terhére.
5.a Megerősíti a 92/2007. (IX. 25.) Kt. sz. határozat 1. pontjába foglaltakat, miszerint hozzájárul az Önkéntes
Tűzoltóság Oroszlány által az OKF felé „Az önkéntes tűzoltóságok szerállományának, technikai
eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére” tárgyában történő pályázat benyújtásához. A
pályázati igényét továbbra is fenntartja.
5.b A pályázati támogatás önrészét 10% mértékben az aktuális költségvetési évben biztosítja.
6.a Az egészségügyi prevenciós programjának keretén belül 2010. évben is biztosítja minden oroszlányi
lakóhellyel rendelkező, 2010. évben a 13. életévét betöltő lány gyermek részére –szülői hozzájárulás esetén
– a méhnyak-rák megelőzése céljából a HPV elleni védőoltást.
6.b A 6a) pontban meghatározott program megvalósítása érdekében a 2010. évi költségvetés dologi kiadásai
egészségügyi alapellátás előirányzatát – amennyiben szükséges - az általános tartalék terhére kiegészíti.
6.c Utasítja a polgármestert az 6a) pontban meghatározott védőoltás beszerzése érdekében a pályáztatási
eljárás megindítására.
7. Támogatja, hogy a Városi Tűzoltóság 2010. január 1-jétől a tárgyévi költségvetés terhére támogatási
előszerződés alapján, január 1-jétől a zárszámadás elfogadásáig terjedő időszakban, havonta az előző évi
támogatási összeg 1/12 részét kapja meg támogatásként, mely összeget a tárgyévi támogatási
megállapodásba be kell számítani.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 3.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: a 6.b, 6.c és a 7. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester

17/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az ÖKO-PROGRAM, LFP-2009-LA-9 kódszámú pályázaton való részvétel támogatása céljából a
költségvetésében 10.000.000 Ft-ot különít el, melynek forrásául a költségvetés általános tartalékát
határozza meg.
2. Egyetért a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hő-fogyasztásának szabályozására és mérésére
alkalmas eszközök beszerzésének támogatására vonatkozó (ÖKO-PROGRAM, LFP-2009-LA-9
kódszámú pályázati felhívás) pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzati támogatás igénybevételére
vonatkozó pályázati felhívás közzétételével a rendelet 1. számú függeléke szerinti tartalommal.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 3.
a határozat végrehajtására: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

18/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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1. Egyetért az előterjesztést 1. számú mellékletét képező apportálási szerződésben foglaltakkal, amely
szerint Oroszlány Város Önkormányzata tőkeemelést kíván végrehajtani az Oroszlányi Szolgáltató
Zrt-nél, 163.000.000 Ft értékben. Felhatalmazza a polgármestert az apportálási szerződés aláírására.
A tőkeemelés az alább felsorolt ingatlanok apportjával történik. Az apport ellenében az Önkormányzat
megszerez 163 db, egyenként 1.000.000 Ft névértékű részvényt.
571/A/1 hrsz
2648 m2 szálló
99.210.000
571/A/2 hrsz16 m2műhely 190.000
571/A/3 hrsz23 m2 tároló 240.000
571/A/4 hrsz28 m2 tároló 310.000
571/A/5 hrsz23 m2 tároló 240.000
571/A/6 hrsz28 m2 tároló 310.000
571/A/7 hrsz
392 m2 légó
4.630.000
571/A/8 hrsz10 m2 büfé 410.000
571/A/9 hrsz11 m2 raktár 130.000
571/A/10 hrsz
322 m2étterem
13.000.000
571/A/11 hrsz
551 m2konyha
13.780.000
571/A/12 hrsz
107hőközpont
m2
1.270.000
571/A/13 hrsz
179hőközpont
m2
2.130.000
571/A/14 hrsz
33 m2 tároló 410.000
571/A/15 hrsz
38 m2 tároló 450.000
571/A/16 hrsz
24 m2 üzlet
1.110.000
571/A/17 hrsz
290 m2rendelő
8.350.000
571/A/18 hrsz
128 m2
társalgó
5.980.000
571/A/19 hrsz
292 m2 iroda
10.980.000
Összes érték
163.130.00
0
2. Egyetért az apportálással összefüggő, az illetékkel kapcsolatos, a jegyzett tőke-változás cégbírósági
eljárási költségét, az értékbecslés költségét, valamint a könyvvizsgáló díját tartalmazó, összességében
8.242.950 forint összegű díjjal, melynek kifizetése számla ellenében a költségvetés általános tartaléka
terhére történik.
3. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az OSZ Zrt. közgyűlésén képviselje a határozat 1. pontja
szerinti vagyontárgyak apportálására vonatkozó álláspontot. Egyben utasítja a polgármestert arra,
hogy az apportálásról szóló döntésről a kisebbségi tulajdonost (Vértesi Erőmű Zrt) tájékoztassa.
4. Egyetért az épület további hasznosítása során azzal feltétellel, hogy az épület munkásszállóként
történő hasznosítása az OSZ Zrt. tevékenysége között kell, hogy szerepeljen. Továbbá egyetért az
épület hasznosításával összefüggő, tűzoltósági előírás szerinti tűzjelző rendszer kiépítésének OSZ Zrt.
saját beruházásban történő megvalósításával.
5. Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 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 üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződést, mely
alapján a 2010. évi bérleti díj 300 Ft+áfa/m2/hó. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására. A díjak kifizetése a költségvetés általános tartaléka terhére történik.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2010. március 3.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

19/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2009. évben önkormányzati saját forrásból létesített alábbi közvilágításhálózatok az E-on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére térítésmentesen tulajdonba adásra
kerüljenek. Az átadás célja közvilágítási szolgáltatás biztosítása. Az érintett hálózatok tulajdonjoga az
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átvevőt kizárólag a lakosság céljait szolgáló, közvilágítási szolgáltatásnyújtás biztosításáig terjedő időre
illeti meg.
Átadásra kerülő közvilágítási hálózatok
Bruttó érték
Deák F. u. 55. szám és a Katolikus templom 1.436.640,- Ft
közötti szakasz
8143 j. Oroszlány, Bokod út 4+261,7-4+877,7 7.227.142,- Ft
kmsz. közötti szakasz közvilágítás létesítése
2. Felkéri a polgármestert, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-nél kezdeményezze a közvilágítási hálózat
vagy egy részének városi üzemeltetésbe vételéhez szükséges programterv kidolgozását. A programterv
kidolgozására az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. és az Önkormányzat közötti, a városi energetikai feladatok
ellátására vonatkozó szerződés keretében kerül sor, külön díjazás nélkül. A programterv elkészítésének
határideje: 2010. május 31.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 3.
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

20/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az önkormányzati bérlakások üzemeltetésével kapcsolatosan elkészített 2009. évi beszámolót.
2. Utasítja a polgármestert a 8.767.777 Ft összegű önkormányzati kiegészítés megállapodás szerinti
pénzügyi rendezésére.
3. Hozzájárul ahhoz, hogy a Rákóczi Ferenc út. 17. III/17. 1 szoba, 40 m2-es, összkomfortos lakást, a
Rákóczi Ferenc út 35. IV/2. 1 szoba, 27 m2-es, összkomfortos lakást, és a Petőfi Sándor út 7. II/10. 3
szoba, 62 m2-es, komfortos lakást, határozott időtartamra, a Petőfi udvar 1-2. számú épület kiürítéséhez a
szolgáltató átmeneti lakásként felhasználja.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 3.
a 2. pont végrehajtására: 2010. március 26.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: dr. Judi Erzsébet jegyző
a végrehajtásáért: a 2. pont esetében Rajnai Gábor polgármester

21/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetés, valamint a helyben szokásos
legolcsóbb temetés tartalmát és árát 2010. március 1-jétől az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
határozza meg. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a köztemető üzemeltetése tárgyban Oroszlány
Város Önkormányzata és a Libitina Kegyeleti Szolgáltató Kft. között 2001. június 11-én megkötött, többször
módosított szerződés jelen előterjesztés melléklete szerinti módosítására.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 3.
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

22/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 3.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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Közoktatási

23/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzatának
2010-2014. 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: a határozat kihirdetésére: 2010. március 3.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

24/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
módosító okiratát az 1. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
1. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Szociális Szolgálat 151/2009.
(XII.15.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
2010. március 1-jei hatállyal az Alapító okirat
11. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. Működési köre:

Oroszlány Város, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd községek
közigazgatási területe, a Családok Átmeneti Otthonában 6
férőhelyen az ország egész területe”

15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„15. Tevékenysége
A) Alaptevékenysége
562917 Munkahelyi étkeztetés
a) Gondozási egység keretein belül
889921 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, 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, Hunyadi János utca
7.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
9

881011 Idősek nappali ellátása
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
889921 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
889924 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése
d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
889101 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 100 férőhelyen.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
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e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
889924 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.
B) Kiegészítő tevékenysége:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562917 Munkahelyi étkeztetés
16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„16. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.”
17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„17. A 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 11 661 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
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”

18. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„18. 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, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.”
19. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„19. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy”

Az alapító okirat 20. pontja törlésre kerül.
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosító okiratot a ……/2010. (…….) Kt. számú
határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2010. február 23.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

25/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
2. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1. § - a alapján az alábbi okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelyei:

Önkormányzati Szociális Szolgálat
2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
2840 Oroszlány, Mátyás Király utca 7.
2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7.
2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
201276
Oroszlány, Város Önkormányzata
1998. július 1.

4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alap és szakosított ellátást biztosító szociális intézmény
9. Szakágazati besorolása:
879060 Egyéb bentlakásos ellátás
10. Az intézmény típusa:
Integrált intézmény
11. Működési köre:
Oroszlány Város, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd községek
közigazgatási területe, a Családok Átmeneti Otthonában 6
férőhelyen az ország egész területe
12. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
13. Vezetőjének kinevezési rendje:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
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Képviselő-testülete pályázat útján határozatlan időre adhat
intézményvezetésre kinevezést.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

15. Tevékenysége
A) Alaptevékenysége
562917 Munkahelyi étkeztetés
a) Gondozási egység keretein belül
889921 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, 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, Hunyadi János utca
7.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
881011 Idősek nappali ellátása
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
889921 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
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879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
889924 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése
d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
889101 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 100 férőhelyen.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
889924 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.
B) Kiegészítő tevékenysége:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562917 Munkahelyi étkeztetés
16. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
17. A 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 11 661 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
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-

működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

18. 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, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
19. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2004. március 27.
Dr. Judi Erzsébet s.k.
Jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2009. (XII.15.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………./2010. (…..) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza, és Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2010. (….) Kt. számú
határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 11. pontja 2010. március 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2010. február 23.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

26/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a József Attila Általános Iskola módosító
okiratát a 3. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
3. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila Általános Iskola 73/2009. (VII.9.)
Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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2010. március 1-jei hatállyal az Alapító okirat
18. pontja az alábbiak szerint módosul:
„18. Tevékenysége
a) Alaptevékenysége
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán
gyógytestnevelés
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
gyógytestnevelés
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
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,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
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,
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
b) Kiegészítő tevékenysége:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- bérleti díj
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- bérleti díj”
19. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„19. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.”
16

20. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„20. A 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, irányító
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”

21. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„21. 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, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.”
22. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„22. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy”

Az alapító okirat 23. pontja törlésre kerül.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosító okiratot a ……/2010. (…….) Kt. számú
határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2010. február 23.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

27/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a József Attila Általános Iskola alapító
okiratát a 4. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
4. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1. §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:
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ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
József Attila Általános Iskola
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.
3. Telephelye:
nincs
4. OM azonosítója:
031828
5. Az intézmény alapítója:
Oroszlány Városi Tanács
6. Alapítás időpontja:
1951. szeptember 1.
7.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alapfokú oktatás
9. Szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével)
10. Az intézmény típusa:
Általános iskola
11. Évfolyamok száma:
1-8. évfolyam
12. Maximális tanulólétszám:
710 fő
13. Tagozat megnevezése:
nappali
14. Működési köre:
Oroszlány Város közigazgatási területe
15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
16. Vezetőjének kinevezési rendje:

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

18. Tevékenysége
a) Alaptevékenysége
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán
gyógytestnevelés
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
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-

tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
gyógytestnevelés
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
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,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
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,
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
b) Kiegészítő tevékenysége:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- bérleti díj
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- bérleti díj
19. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
20. A 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, irányító
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

21. 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,
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számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
22. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2003. április 29.
Dr. Judi Erzsébet s.k.
Jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2009. (VII. 9.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………./2010. (…..) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza, és Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2010. (….) Kt. számú
határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 18. pontja 2010. március 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2010. február 23.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

28/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Elfogadja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. IVS munkaanyagaira vonatkozó tájékoztatását.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 3.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

29/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ebrendészeti tevékenységről és az gyepmesteri
telep üzemeltetéséről adott tájékoztatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, egyben megköszöni és
elismeri Szalczinger Ferenc vállalkozónak a város közigazgatási területén folytatott gyepmesteri
tevékenységét.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 3.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

30/2010. (II.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az oroszlányi Szavazatszámláló Bizottságok tagjává,
póttagjává a következő személyeket választja meg:
1. számú szavazókör
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Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Geyer Sándorné
Schüller Andrásné
Erdélyi Sándorné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Zalaváriné Szétag Éva
Varga Katalin
Szendrey Júlia
Pisné Takács Éva
Pis Judit
2. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Modrián Béla
Böhm Tímea
Ödev Hajnalka
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Gurszky Gézáné
Nagy János
Modriánné Kóti Gizella
3. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Milchram Dorottya
Pasztusics Jenőné
Kukucska Ferencné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Klausz Istvánné
Schnel Katalin
4. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Szpevák Erzsébet
Mihályi Istvánné
Biró Józsefné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Pardi Sándorné Táncsics M. u. 37. V./4.
5. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Simon László
Lőrincz Lászlóné
Izsó Jánosné
File Sándorné
Béres József
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Fintorné Izsó Gabriella
Győri-Sipos Sándorné
Szaló Katalin
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6. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Nagy-Pálné Hajas Veronika
Oradanné Göncz Anikó
Nagy Attiláné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Schattinger Zsolt
Kandó Ferencné
Öreg József Imréné
Magyar Endre Károlyné
Nemes Rozália Éva
7. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Brunner Dezsőné
Péterné Turi Mária
Péter Melinda
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Kakucsi Mónika
Kozma Miklósné
Gyurenka Ágota
8. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Ujvári Sándor Károlyné
Szántó Tiborné
Köcse Istvánné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Flórián Ervin
9. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Hering Istvánné
Kishonti Károlyné
Társi Béla
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Hering Zsuzsanna
Hering István
10. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Ublauer Katalin Piroska
Novák Pálné
Mészáros Ferencné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Jalsovszki Jánosné
Sas Éva Andrea
Keresztúri Istvánné
Korponai Andrea
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11. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Pankasz Lajosné
Schlai Imréné
Troll Klára
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Kovács Lászlóné
Horváth Csilla Zsuzsanna
Németh Imelda Mária
12. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Láng Mihályné
Bottka Lászlóné
Danis József
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Molnár Zsanett
Hermann Istvánné.
13. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Szemánné Dubovinszki Andrea
Szabó Imre
Jászka Béláné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Nagy Andrásné
Földszin Edit
Számel Andrea
Magyar Lajosné
14. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Manner Pálné
Lóczi Józsefné
Manner Judit
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Becsákné Jobb Szilvia Katalin
Pogrányi Péterné
Pogrányi Péter
Demeter Józsefné
Lóczi Anita
15. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Molnár Rózsa Ibolya
Gyurkáné Nagy Olga
Karácsonyné Izsó Ildikó
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Dombi Kinga Márta
Nagy Anikó
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16. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Kóti Istvánné
Józan Gábor Ottóné
Martonné Szabó Teréz
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Józan Ottó György
Szücs Ágnes
17. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Tóth Miklósné
Ifj. Gombos Lászlóné
Éder Erzsébet
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Somoskői Lászlóné
18. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Gáspár Mária
Orsó Györgyné
Csulik János
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Gombosné Márkus Anita
Palhad István
19. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Nagy Péterné
Káh Ferencné
Pásztorné Kis Gabriella
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Szántó Istvánné
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 3.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

31/2010. (III.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február 23-ai ülésén az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
1.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2.
Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 10/2009. (IV.9.) Ör. rendelet módosítása
3.
Az Oroszlányi Rendőrkapitányság beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
4.
Tájékoztató az önkormányzat főbb vagyonelemeinek állapotáról
5.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia munkaanyagának bemutatása és elfogadása
6.
A Petőfi udvar 3/a., 3/b. számú épület bontási munkáinak ütemezése, pénzügyi rendezése
7.
Területvásárlás iránti kérelem
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8.
9.
10.

Az Oroszlányi Ipari Park fejlesztési kérdései
A Szociális Szolgálat 2009. évi beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról, azok
eredményességéről
Kérdés, interpelláció

Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

32/2010. (III.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 Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletében a civil szervezetek
program- és egyéb támogatása céljára biztosított 16 M Ft előirányzatot az alábbiak szerint osztja meg:
890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása:
- Pályázati úton:
14,4 M Ft
- Pályázati rendszeren kívüli támogatásra: 1,6 M Ft
2.b) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjék az 2.a) pont szerinti módosítás 2010. évi költségvetésen
történő átvezetéséről.
3. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosításait az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.
4.a) A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 4/A. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva Oroszlány Helyi Birtokhasznosítási Bizottság tagjának Gyuga Mihály települési képviselőt
választja meg.
4.b) Utasítja a polgármestert, hogy a birtokhasznosítási bizottság létrehozásának és működésének rendjéről
szóló 108/2002. (XII. 13.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint gondoskodjék a választott tag
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé történő bejelentésének megtételéről.
5.a) Elfogadja és támogatja a németországi Plochingen város képviselő-testülete által előterjesztett javaslatot,
miszerint a két város között 1998-ban kötött partnerségi együttműködési megállapodást alapul véve a két
önkormányzat testvérvárosi szintre emeli a kapcsolatait, melynek feltételeit és tartalmát kétoldalú
szerződésben rögzíti.
5.b) Felhatalmazza a polgármestert, hogy e döntésről tájékoztassa a plochingeni képviselő-testületet a
testvérvárosi szerződés érdekében.
6. A KDOP-2009-4.2.3. (Közösségi közlekedés fejlesztése) pályázat Konzorciumi Együttműködési
Megállapodását az alábbiak szerint egészíti ki:
„Az 1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Közút NZrt., mint az országos közutak
kezelője építtetőnek minősül a felújítási munkák tekintetében. A Magyar Közút NZrt. Pénzügyi forrással
nem rendelkezik. Sem a tervezés, sem az engedélyezés, sem a területszerzés, sem pedig a pályázati
önrészbe pénzt biztosítani nem tud. Az előkészítés (pl. engedélyezés) és a projekt megvalósítása során
felmerülő költség az Önkormányzatot terheli, illetve minden egyéb kockázatot az Önkormányzat visel a
projekt megvalósításával kapcsolatban.”
7.a) Támogatja az oroszlányi Művelődési Központ és Könyvtár által állománygyarapítás céljából történő
pályázat benyújtását, ennek érdekében a 2010. évre jóváhagyott költségvetési támogatáson felül 500.000
Ft-tal kiegészíti a könyvtár idei éves beszerzési keretét a városi költségvetésben megjelölt általános tartalék
terhére.
7.b) Kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összeget a
könyvtár rendelkezésére bocsátja.
8. Az ORITEL Kft. és Oroszlány Város Önkormányzata között, a kommunikációs tevékenység ellátására
létrejött szerződésekkel kapcsolatos díjmegállapításra vonatkozó 143/2009. (XII. 15.) Kt. számú
határozat 11. pontjának határidejét 2010. májusi képviselő-testületi ülés időpontjára módosítja.
9. Támogatja Kardics István Bányászati Emlékhely Bányászati Múzeum területén történő elhelyezésével
kapcsolatos megkeresését a Bányászati Múzeum Alapítványnál.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2010. március 31.
a határozat végrehajtására: 2.b) pont esetében a 2010. június 22.
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Felelős:

a 4.b) pont esetében 2010. március 31.
a 7.a) pont esetében a költségvetés módosításakor
a határozat kihirdetéséért:
dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért:
Rajnai Gábor polgármester

33/2010. (III.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az előterjesztés 5-9. pontjaiban
rögzített lakossági forgalomtechnikai változtatások megvalósítását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. március 31.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

34/2010. (III.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlány város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársainak az elmúlt évben végzett munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. március 31.
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

35/2010. (III.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az önkormányzat tulajdonában álló főbb vagyonelemek állapotáról szóló tájékoztatót.
2. Utasítja a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a vagyontárgyak megfelelő állapota biztosításának, illetve
a karbantartási feladatok megfelelő időben, és ütemben történő elvégzésének módját, különös tekintettel az
intézményi körre. A vizsgálat eredményéről készüljön előterjesztés, amely tartalmazza a feladatok
megoldására vonatkozó javaslatokat.
3. Az előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyja az Oroszlány, Alkotmány utca 55. szám alatti tájház
működtetésére vonatkozó, az Oroszlányi Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal kötendő üzemeltetési
szerződést. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a szerződés aláírására.
4. Egyetért a volt Gárdonyi Géza Általános Iskola tetőszerkezetének javítására vonatkozó felmérés
elkészítésével. Utasítja a polgármestert, hogy Képviselő-testület májusi ülésére a tetőszerkezet javítására
vonatkozó felmérésről, illetve a javítás költségéről készítsen előterjesztést.
5. Egyetért a II. Rákóczi Ferenc Kultúrház épületének statikai és villamos hálózatot érintő vizsgálatával.
Utasítja a polgármestert, hogy Képviselő-testület májusi ülésére a vizsgálat eredményéről, a felújítás
költéségéről, ütemezéséről készítsen előterjesztést. Az előterjesztés térjen ki a Falu Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület, valamint Oroszlány Város Önkormányzata között a tárgyi ingatlan üzemeltetésére
létrejött szerződés módosítására és az üzemelésre előirányzott költségek vizsgálatára.
6. Felhatalmazza a polgármestert a Művelődési Központ és Könyvtárra vonatkozó felújítási munkák
előkészítésével. Utasítja a polgármestert, hogy a felújítási munkákról a Képviselő-testület áprilisi ülésére
készítsen előterjesztést.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 31.
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

36/2010. (III.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. által készített, az előterjesztés mellékletét képező Integrált
Városfejlesztési Stratégia munkaanyagát.
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2. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia munkaanyagát a társadalmasítás részeként végső véleményezésre
bocsátja. A véleményezésre rendelkezésre álló idő 60 nap.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 31.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

37/2010. (III.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felhatalmazza a polgármestert a Petőfi udvar 3/a., 3/b. számú épület bontása tárgyú közbeszerzési
eljárás megindítására, és az eljárást felveszi a 2010. évi közbeszerzési tervébe 92.547.172 Ft +
23.136.793 Ft áfa, összesen 115.683.965 Ft becsült értékkel.
2. A Petőfi udvar 3/a., 3/b. számú épület bontása tárgyú beruházás anyagi fedezeteként a 597/36 hrsz.-ú
699 m2 nagyságú, Petőfi udvar 1-2. számú épület és az alatta lévő földterület értékesítéséből befolyt
bevételt jelöli ki a vállalási összeg, valamint az épület értéke közötti különbség önkormányzat által történő
megfizetése mellett. A vállalási összeg, valamint az épület értéke közötti különbség forrását az általános
tartalék terhére biztosítja.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 31.
a határozat végrehajtására: 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás megindítására: 2010. április 15.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

38/2010. (III.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Képviselő-testülete:
1.
A pénzügyi-jogi korlátokat megismerve gazdasági-célszerűségi okokból nem támogatja a Központi
Bányászati Múzeum Alapítvány által benyújtott KDOP-2007-2.1.1/B pályázathoz saját erő biztosítása
céljából készfizető kezesség vállalását.
2.
Kifejezi azon szándékát, hogy vagyonátadással támogatja a pályázatot (080 hrsz-ú, volt XX akna
ingatlan). A vagyonátadás módjának kidolgozására az OSZ Zrt.-t bízza meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2010. március 31.
a határozat végrehajtására: 2010. április 27.
a határozat kihirdetéséért:
dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért:
Rajnai Gábor polgármester

39/2010. (III.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az XXXL Kft. tulajdonában álló, megosztást követően kialakuló 673 m2 nagyságú ingatlanrész
201.900 Ft +50.475 Ft áfa, összesen 252.375 Ft vételáron történő megvásárlásával és az ingatlanrész 726
hrsz-ú ingatlanhoz történő csatolásával. Az 1. pont szerinti területváltozás anyagi forrását a beruházási
céltartalék terhére biztosítja.
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 31.
a határozat végrehajtására: folyamatos
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

40/2010. (III.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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1.

2.
3.

Egyetért azzal, hogy 2010. április 1-től 12 hónap időtartamra szóló határozott időre az ipari parki
területek fejlesztéseinek előkészítésével kapcsolatos feladtok ellátásárára Oroszlány Város
Önkormányzata az OSZ Zrt.-vel szerződést kössön, melynek ellentételezését fix, havi 300.000 Ft
összegben határozza meg. Fenti összeg az újabb ipari parki területek értékesítését követően az
értékesítési jutalékból visszavonásra kerül.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Az 1. pont szerinti havi bruttó 300.00 Ft összeg forrását az általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. március 31.
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
41/2010. (III.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
2009. évi beszámolóját a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. március 31.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

42/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
11. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
12. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
13. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos döntések
14. Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi ellenőrzési terv teljesítéséről
15. Költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása
16. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
17. A Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-Szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítása
18. Beszámoló a József Attila Általános Iskolában és a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben végzett intézményvezetői tevékenységről
19. Ocskai Simon igazgató vezetői megbízásról való lemondása, felmentési kérelme
20. Répási Jánosné kinevezett intézményvezető vezetői megbízásról való lemondása, felmentési kérelme
21. Pályázat benyújtása az önkéntes tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására
22. Kérdés, interpelláció
23. Zárt ülés: Egyedi önkormányzati hatósági ügyben érkezett panasz elbírálása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

43/2010. (IV.27.) 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) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatnak megfelelően kössön szerződést az É.R.T. Kft.-vel a
Benedek iskola csapadékvíz elvezető rendszerének és kiszolgáló útjának bővítésére.
2.b) Saját forrást biztosít bruttó 1.829 E Ft összegben a 2.a) pont szerinti kivitelezési munkák megvalósítására
a költségvetésnek a Közoktatási Pályázat önerejének céltartalékát tartalmazó sora terhére.
2.c) Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés módosításakor gondoskodjék 1.829 E Ft-nak a 2.b) pont
szerint történő átvezetéséről.
3. 2010. május 1-jei hatállyal - a Komárom- Esztergom Megyei Közgyűléssel, a társulás másik tagjával
egyetértésben - megszünteti a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulást (2840 Oroszlány,
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Asztalos J. út 4.), és ezzel egyidejűleg módosítja a Melléklet szerinti tartalommal a Benedek Elek
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (2840
Oroszlány, Eszterházy út 102.) társulási megállapodását.
4.a) Hozzájárul, hogy a polgármester az önkormányzat nevében 8 millió Ft összeghatárig, legfeljebb 400 E Ftos önrész vállalásával pályázatot nyújtson be az Államreform Operatív Programja (ÁROP) keretében a
2211/2010. számú „Készségfejlesztés az önkormányzatoknál” elnevezésű normatív támogatásra.
4.b) A 4.a) pont szerint meghatározott önrészt az általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. május 5.
a határozat végrehajtására: folyamatos, a 3. pontesetében 2010. június 15., a 4. pont esetében
október 15.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

44/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A 2009. évi önkormányzati céljellegű támogatásokról készült tájékoztatást és az elszámolásokat elfogadja.
2. Felhatalmazza a Polgármestert a 2010. évi céljellegű támogatások megkötésére.
3. Egyetért a 3/2010. (III.8.) TSPBB határozattal.
4. A Képviselő-testület elfogadja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (2)
bekezdésnek előírása alapján a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) és a
belső ellenőrzés működtetéséről szóló beszámolót.
5. Utasítja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a településüzemeltetési feladatok számszerű
eredményéről a júniusi testületi ülésen számoljon be.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2010. május 5.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

45/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Művelődési Központ és Könyvtár felújítási munkáiként az emeleti férfi WC a vizesblokk csatorna és
szellőzőrendszerével együtt történő teljes felújítását, valamint az épület Ny-i homlokzatának
hőszigetelését, ezen homlokzat ablakcseréjét, bejáratának kialakítását határozza meg.
2. Felhatalmazza a polgármestert a Művelődési Központ és Könyvtárra vonatkozó felújítási munkák
tervezési, költségvetés készítési feladataira vonatkozó pályázat előkészítésére, valamint ezt követően a
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására. A fejlesztés anyagi fedezetét
27.840.000 + áfa (1.000.000 Ft+áfa tervezési, költségvetés készítési munka, 26.840.000 Ft+áfa
kivitelezési munka) összegben a beruházási céltartalékból biztosítja.
3. A Tatabányai Körzeti Földhivatal adminisztratív hibájára tekintettel elismeri a tatabányai 8258/A/1 hrsz-ú
garázsingatlannal kapcsolatosan Balázs Gyula és Balázs Gyuláné tatabányai lakosok tulajdonszerzését,
ezzel összefüggésben felhatalmazza a polgármestert a fenti ingatlan ingatlan-nyilvántartásban történő
rendezéséhez szükséges okiratok aláírására.
4. Egyetért a 0264/6 hrsz.-ú, 6.3676 m2 nagyságú, gyep, szántó művelési ágú ingatlan 2.900.000 Ft
összegben történő értékesítésével. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására.
5. Egyetért a 0307/3 hrsz.-ú, gyep (legelő) művelési ágú, 1.6530 m2 nagyságú ingatlan 415.000 +áfa
összegben történő értékesítésével. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
2010. május 5.
a határozat végrehajtására: a 2., 3., 4. és 5. pont tekintetében azonnal.
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
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46/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi ellenőrzési terv teljesítéséről
szóló éves ellenőrzési jelentést.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. május 5.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

47/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
módosító okiratát az 1. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
1. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Szociális Szolgálat 25/2010.
(II.23.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
11. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. Működési köre:

Oroszlány Város, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd községek
közigazgatási területe, a Családok Átmeneti Otthonában a
krízis helyzetben lévők ellátása esetén 6 férőhelyen az ország
egész területe, 32 férőhelyen elsődlegesen Oroszlány város
közigazgatási területén, szabad kapacitás esetén országos
szinten”

A 15/A/d pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
889101 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 128 férőhelyen.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.”
A Képviselő-testület a módosító okiratot a 47/2010. (IV.27.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2010. április 27.
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Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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48/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
2. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 § - a alapján az alábbi okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelyei:

Önkormányzati Szociális Szolgálat
2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
2840 Oroszlány, Mátyás Király utca 7.
2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7.
2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
201276
Oroszlány, Város Önkormányzata
1998. július 1.

4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alap és szakosított ellátást biztosító szociális intézmény
9. Szakágazati besorolása:
879060 Egyéb bentlakásos ellátás
10. Az intézmény típusa:
Integrált intézmény
11. Működési köre:
Oroszlány Város, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd községek
közigazgatási területe, a Családok Átmeneti Otthonában a
krízis helyzetben lévők ellátása esetén 6 férőhelyen az ország
egész területe, 32 férőhelyen elsődlegesen Oroszlány város
közigazgatási területén, szabad kapacitás esetén országos
szinten
12. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
13. Vezetőjének kinevezési rendje:

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján határozatlan időre adhat
intézményvezetésre kinevezést.
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

15. Tevékenysége 2010. január 1-től
A) Alaptevékenysége
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562917 Munkahelyi étkeztetés
a) Gondozási egység keretein belül
889921 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, 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, Hunyadi János utca
7.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
881011 Idősek nappali ellátása
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
889921 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
889924 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
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-

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.

882201 Adósságkezelési szolgáltatás
-

Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése

d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
889101 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 128 férőhelyen.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.

e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
889924 Családsegítés
-

családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.
B) Kiegészítő tevékenysége:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562917 Munkahelyi étkeztetés
16. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
17. A 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 11 661 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
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

18. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog:
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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, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
19. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2004. március 27.

Dr. Judi Erzsébet s.k.
Jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2010. (II.23.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 47/2010. (IV.27.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 48/2010. (IV.27.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 11. és 15/A/d pontjainak módosítása 2010. május 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2010. április 27.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

49/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
módosító okiratát a 3. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
3. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola és Kollégium 105/2009. (IX.29.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
21. pontja az alábbiak szerint módosul:
21. Alaptevékenysége 2010. január 1-től
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Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény egységnél
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), 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 oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (14 évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), 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 oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (58 évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), 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 oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
852014 Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)
- Ifjúsági tagozat
852024 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)
- Ifjúsági tagozat
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
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,
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855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
- sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,
Nevelési Tanácsadó Intézménynél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- 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,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- iskolaérettségi vizsgálat elvégzése és szakvélemény készítése
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzdő SNI-b gyermekek ellátása
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységnél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- logopédiai ellátás
- konduktív pedagógiai ellátás
- utazó gyógypedagógiai szolgálat
856012 Korai fejlesztés, gondozás
- gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztő felkészítés
856013 Fejlesztő felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
-

szaktanácsadás
pedagógiai tájékoztatás
pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés
tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata

22. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„22. Kiegészítő tevékenysége:
552001 Üdülői- szálláshely-szolgáltatás”
23. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„23. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.”
24. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„24. A 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 61 826 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
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-

működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon”

25. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„25. 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, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.”
26. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„26. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy”

Az alapító okirat 27. pontja törlésre kerül.
A módosító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2010. (IV.27.) Kt. számú
határozatával, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 80/2010. (IV.29.) KH. sz. határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2010. április 27.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

50/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Benedek Elek Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és
Nevelési Tanácsadó alapító okiratát a 4. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
4. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT
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1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv rövid neve:
3. A költségvetési szerv székhelye, címe:
4. Tagintézménye:

5. OM azonosítója:
6. Az intézmény alapítója:
7. Alapítás időpontja:
8. Átalakításról rendelkező határozat:

Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó
Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény
2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.
Móra Ferenc Kollégium
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
Nevelési Tanácsadó
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
038528
Oroszlány Város Önkormányzata
1967. szeptember 1.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009. (II.24.) Kt. sz. határozata,
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 56/2009. (III.26.) sz.
közgyűlési határozat

9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
10. Fenntartó neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzat
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
11. Közfeladata:

Közoktatási intézmény,
Gyógypedagógiai alapfokú és középfokú oktatás,
Pedagógiai Szakszolgálat
Kollégiumi nevelés
12. Szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével)
13. Az intézmény típusa:
Közös igazgatású közoktatási intézmény
14. Évfolyamok száma:
előkészítő, 1-10. évfolyam
15. Maximális tanulólétszám:
120 fő
Maximális tanulólétszám a tagintézményben 77 fő
16. Tagozat megnevezése:
nappali
17. Működési köre:
Oroszlány Város, Bokod, Kecskéd, Környe, Dad, Szákszend,
Kömlőd, Várgesztes, Vértessomló községek közigazgatási
területe
18. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
19. Vezetőjének kinevezési rendje:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.

20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoz39

tatási jogviszony:

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

21. Alaptevékenysége 2010. január 1-től
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény egységnél
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), 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 oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (14 évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), 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 oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (58 évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), 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 oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
852014 Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)
- Ifjúsági tagozat
852024 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)
- Ifjúsági tagozat
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
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,
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855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,
Nevelési Tanácsadó Intézménynél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- 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,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- iskolaérettségi vizsgálat elvégzése és szakvélemény készítése
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzdő SNI-b gyermekek ellátása
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységnél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- logopédiai ellátás
- konduktív pedagógiai ellátás
- utazó gyógypedagógiai szolgálat
856012 Korai fejlesztés, gondozás
- gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztő felkészítés
856013 Fejlesztő felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
-

szaktanácsadás
pedagógiai tájékoztatás
pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés
tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata

22. Kiegészítő tevékenysége:
552001 Üdülői- szálláshely-szolgáltatás
23. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
24. A 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 61 826 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
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

25. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
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26. Az intézmény képviseletére jogosultak

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, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2009. május 4.

Dr. Judi Erzsébet s.k.
Jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2009. (IX.29.) Kt. számú határozatával,
valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 226/2009. (IX.24.) KH. számú határozatával jóváhagyott
alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2010. (IV.27.) Kt. számú
határozatával, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 80/2010. (IV.29.) KH. sz. határozatával
módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza, és Oroszlány
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2010. (IV.27.) Kt. számú határozatával, a KomáromEsztergom Megyei Közgyűlés 80/2010. (IV.29.) KH. sz. határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 21. pontjának módosítása 2010. május 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2010. április 27.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

51/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a József Attila Általános Iskola módosító
okiratát az 5. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
5. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila Általános Iskola 27/2010. (II.23.)
Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
18. pontja az alábbiak szerint módosul:
„18. Tevékenysége 2010. január 1-től
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a) Alaptevékenysége
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő, képesség-

kibontakoztató foglalkoztatása,
iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán
gyógytestnevelés

-

tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő, képesség-

kibontakoztató foglalkoztatása,
gyógytestnevelés

-

tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás-, hallás-,
beszédfogyatékos, 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,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás-, hallás-,
beszédfogyatékos, 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,
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
b) Kiegészítő tevékenysége:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- bérleti díj
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- bérleti díj”
A Képviselő-testület a módosító okiratot az 51/2010. (IV.27.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2010. április 27.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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52/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a József Attila Általános Iskola alapító
okiratát a 6. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
6. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. A költségvetési szerv neve:
József Attila Általános Iskola
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.
3. Telephelye:
nincs
4. OM azonosítója:
031828
5. Az intézmény alapítója:
Oroszlány Városi Tanács
6. Alapítás időpontja:
1951. szeptember 1.
7.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alapfokú oktatás
9. Szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével)
10. Az intézmény típusa:
Általános iskola
11. Évfolyamok száma:
1-8. évfolyam
12. Maximális tanulólétszám:
710 fő
13. Tagozat megnevezése:
nappali
14. Működési köre:
Oroszlány Város közigazgatási területe
15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
16. Vezetőjének kinevezési rendje:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoz44

tatási jogviszony:

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

18. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő, képesség-

kibontakoztató foglalkoztatása,
iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán
gyógytestnevelés

-

tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő, képesség-

kibontakoztató foglalkoztatása,
gyógytestnevelés

-

tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás-, hallás-,
beszédfogyatékos, 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,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás-, hallás-,
beszédfogyatékos, 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,
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
b) Kiegészítő tevékenysége:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- bérleti díj
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- bérleti díj
19. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
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20. A 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, irányító
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

21. 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, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
22. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2003. április 29.

Dr. Judi Erzsébet s.k.
Jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2010. (II.23.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2010. (IV.27.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete az 52/2010. (IV.27.) Kt. számú határozatával hagyta
jóvá.
Az alapító okirat 18. pontjának módosítása 2010. május 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2010. április 27.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

53/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ságvári Endre Általános Iskola módosító
okiratát a 7. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
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7. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Endre Általános Iskola 73/2009. (VII.9.)
Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
18. pontja az alábbiak szerint módosul:
„18. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő, képesség-

kibontakoztató foglalkoztatása,
iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán
gyógytestnevelés

-

tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő, képesség-

kibontakoztató foglalkoztatása,
gyógytestnevelés

-

tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás-, hallás-,
beszédfogyatékos, 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,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás-, hallás-,
beszédfogyatékos, 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,
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
b) Kiegészítő tevékenysége:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
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- bérleti díj
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- bérleti díj”
19. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„19. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.”
20. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„20. A 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, irányító
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”

21. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„21. 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, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.”
22. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„22. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy”

Az alapító okirat 23. pontja törlésre kerül.
A Képviselő-testület a módosító okiratot az 53/2010. (IV.27.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2010. április 27.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

54/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ságvári Endre Általános Iskola alapító
okiratát a 8. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:

azonnal
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Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

dr. Judi Erzsébet jegyző
8. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
Ságvári Endre Általános Iskola
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
2840 Oroszlány, Ságvári Endre utca 1-3.
3. Telephelye:
nincs
4. OM azonosítója:
031829
5. Az intézmény alapítója:
Oroszlány Városi Tanács
6. Alapítás időpontja:
1962. szeptember 1.
7.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alapfokú oktatás
9. Szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével)
10. Az intézmény típusa:
Általános iskola
11. Évfolyamok száma:
1-8. évfolyam
12. Maximális tanulólétszám:
784 fő
13. Tagozat megnevezése:
nappali
14. Működési köre:
Oroszlány Város közigazgatási területe
15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
16. Vezetőjének kinevezési rendje:

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

18. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
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-

tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő, képességkibontakoztató foglalkoztatása,

-

tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő, képességkibontakoztató foglalkoztatása,

-

tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás-, hallás-,
beszédfogyatékos, 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,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás-, hallás-,
beszédfogyatékos, 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,
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- bérleti díj
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- bérleti díj
19. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
20. A 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, irányító
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
21. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
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22. Az intézmény képviseletére jogosultak

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, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2003. november 24.

Dr. Judi Erzsébet s.k.
Jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2009. (VII. 9.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2010. (IV.27.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 54/2010. (IV.27.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 18. pontjának módosítása 2010. május 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2010. április 27.
Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

55/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. május 5.
Felelős:
a határozat kihirdetésére: dr. Judi Erzsébet jegyző

56/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a) Egyetért a Bem J. u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló műteremlakás, új értékbecslés
szerinti, 20.570.000 Ft összegű forgalmi érték alapul vételével történő értékesítésével. A bérlő számára
történő kedvezményes értékesítés feltétele, hogy a bérlőnek bérleti díj és közüzemi díj tartozása ne álljon
fenn az adott ingatlanon.
1.b) Utasítja a polgármestert az adás-vételi szerződés előkészítésére és a Képviselő-testület májusi ülésre
történő előterjesztésére.
Határidő:
Felelős:

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

2010. május 5.
1.b) pont esetében 2010. május 25.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester
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57/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja a Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti módosító okiratát és az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti
módosított társulási megállapodását.
2. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert az előterjesztés mellékletét képező módosító okirat és
módosított társulási megállapodás aláírására.
3. A Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Társulás számára Oroszlány Város Önkormányzata által
befizetendő 1.289.240,- Ft összegű kötelező éves tagönkormányzati hozzájárulást 2010. évi
költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri Rajnai Gábor polgármestert, hogy a
kötelező befizetés átutalásáról a Társulási Megállapodás VII. Fejezet 5/b) pontja értelmében két
részletben, 2010. április 30-áig, illetve 2010. október 30-áig gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. május 5.
a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

58/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Elfogadja Tóth Gábor a József Attila Általános Iskola intézményvezetőjének beszámolóját az intézményben
2005-2010. között végzett tevékenységről és köszönetét fejezi ki az elmúlt 5 év munkájáért az iskola
valamennyi alkalmazottjának.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. május 5.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
59/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Elfogadja Ocskai Simon a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetőjének
beszámolóját az intézményben 2006-2010. között végzett tevékenységről és köszönetét fejezi ki az elmúlt 4 év
munkájáért az iskola valamennyi alkalmazottjának.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. május 5.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

60/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Ocskai Simon, a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója magasabb vezetői
megbízásáról 2010. év augusztus hó 15. napjától történő lemondását elfogadja.
2. Hozzájárul ahhoz, hogy előrehozott öregségi nyugdíj igénybevétele céljából Ocskai Simon közalkalmazotti
jogviszonyát 2010. év december hó 26. napi hatállyal – felmentéssel – megszüntesse.
Határidő:
Felelős:

a felmentés közlésére, ill. a felmentési idő kezdetére: 2010. április 28.
a felmentési irat elkészítéséért: Rajnai Gábor polgármester

61/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Répási Jánosné, az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat kinevezett intézményvezetője vezetői
megbízásáról 2010. év szeptember hó 1. napjától történő lemondását elfogadja.
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2.
3.

Hozzájárul ahhoz, hogy előrehozott öregségi nyugdíj igénybevétele céljából Répási Jánosné
közalkalmazotti jogviszonyát 2010. év december hó 29. napi hatállyal – felmentéssel – megszüntesse.
Utasítja Oroszlány város jegyzőjét, hogy az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetői
munkakörének betöltéséhez szükséges pályázati eljárást folytassa le.

Határidő:
Felelős:

a felmentés közlésére, ill. a felmentési idő kezdetére: 2010. május 1.
a határozat kihirdetéséért: dr. Judi Erzsébet jegyző
a felmentési irat elkészítéséért: Rajnai Gábor polgármester

62/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Hozzájárul az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány által az OKF felé „Az önkéntes tűzoltóságok technikai
eszközeinek fejlesztésére, felújítására” tárgyában történő, az előterjesztés szerinti pályázat benyújtásához.
2. A pályázati támogatás önrészének maximum 1.295.000 Ft Ft-ig terjedő pénzügyi fedezetét
költségvetésében biztosítja, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a tűzoltóság 2007. évi pályázata
alapján légzőkészülékeket nem kap a pályázott gépjárműfecskendővel együtt, úgy 5 db komplett
légzőkészülék tartozékokkal és tartalék palackkal történő beszerzésének pénzügyi fedezetét is, mely
várhatóan 375.000 Ft, szintén biztosítja költségvetésében.
3. Utasítja az Önkéntes Tűzoltóság köztestületének elnökét, hogy sikeres pályázat esetén a megvalósult
feladatokról folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. május 5.
a pályázat benyújtására: azonnal
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a pályázat benyújtásáért: Lazók Zoltán a Köztestület elnöke

63/2010. (IV.27.) Kt. sz. határozat
A képviselő-testület az előterjesztés szerinti egyedi hatósági ügyben megtett panaszt elutasítja, egyidejűleg a
25-5-5/2010. számú értesítésben foglaltakat helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2010. május 5.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

64/2010. (V.12.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 12-ei rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
24. Önkormányzati kezességvállalás a „Szolgáltató hőközpontok szétválasztása az oroszlányi
távhőrendszerben” tárgyú beruházás II. ütemére vonatkozó, KEOP-5.4.0/2009. pályázat megvalósítására
25. „Közösségi közlekedés fejlesztése az Oroszlányi Kistérségben” tárgyú társulási pályázat (KDOP-20094.2.3.) előkészítése
26. Tájékoztató az oroszlányi kistérség munkaerő-piaci helyzetéről
27. Állásfoglalás a Vértesi Erőmű Zrt. május 18-ai rendkívüli közgyűlése tárgyában
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

65/2010. (V.12.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az alábbiakban meghatározott, összesen 350.000.000,- Ft összegű biztosíték nyújtásával támogatja az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt. által az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Szolgáltató hőközpontok szétválasztása az oroszlányi
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3.

távhőrendszerben” című, KEOP-5.4.0/09-2009-0004 jelű pályázat (továbbiakban: projekt)
megvalósulását:
§ Oroszlány Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal a projekthez szükséges önerőt
biztosító beruházási hitelfelvétel céljából az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt.
között létrejövő 175.000.000,- Ft összegű, 2018. december 31-ei lejáratú kölcsönszerződéshez. A
kölcsönszerződést az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
§ Oroszlány Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal a projekt megvalósítása céljából az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt. között létrejövő 175.000.000,- Ft összegű, a
projekt fizikai megvalósulását követő 5 éves időtartamra szóló, 2015. december 31-ei lejáratú
garanciaszerződéshez. A garanciaszerződést az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti készfizető kezességvállalásokat tartalmazó szerződések
aláírását megelőzően keresse meg a Pénzügyminisztérium keretében működő Támogatásokat Vizsgáló
Irodát a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerinti előzetes egyetértő vélemény beszerzése céljából.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda egyetértő véleményének
megérkezését követően az 1. pont szerinti készfizető kezességvállalást tartalmazó szerződéseket aláírja.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. május 20.
a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében a Pénzügyminisztérium keretében működő
Támogatásokat Vizsgáló Iroda megkeresésére: azonnal
a 3. pont esetében a kezességvállalást tartalmazó szerződések aláírására: Támogatásokat Vizsgáló
Iroda egyetértő véleményének megérkezését követően haladéktalanul
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

66/2010. (V.12.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1) A 147/2009. (XII.15.) számú Kt. sz. határozatának 2) pontját az alábbiak szerint módosítja:
A pályázathoz szükséges 34.209.366,- Ft összegű önrészt saját forrásból biztosítja az alábbi táblázat
szerint:
Projekt megnevezése
„Közösségi közlekedés fejlesztése az
Oroszlányi Kistérségben”
(KDOP-2009-4.2.3. pályázat)

Támogatás
mértéke

Saját erő
(Önrész)

85% 34.209.366,- Ft

Igényelt
támogatás
193.853.076,- Ft

Oroszlányt érintő
projekt összes
költsége
228.062.442,- Ft

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. május 12.
a határozat végrehajtására: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

67/2010. (V.12.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértesi Erőmű Zrt. 2010. május 18-ra meghirdetett
közgyűlés napirendi pontjaira reagálva az alábbi állásfoglalást teszi:
2.

A Bánya és Erőmű bezárása Oroszlányra és Térségére kezelhetetlen foglalkoztatási és szociális terheket
jelentene, ezért a Vért azonnali bezárása elfogadhatatlan.

3.

A Térség hosszabb távú foglalkoztatási stratégiájának kimunkálásához, megvalósításához szükséges az
eredetileg is tervezett legalább 2014-ig történő működés biztosítása.
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4.

Oroszlány város lakossági, intézményrendszeri és ipari parki üzemei távfűtési rendszerének hővel való
ellátásához is szükséges a további működés, melyre hosszú távú szerződése van városunknak. Más
fűtéstechnológiai rendszerek kialakítása csak hosszabb távon, és igen költséges módon valósíthatók meg.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Judi Erzsébet jegyző

68/2010. (V.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 25-ei ülésén az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója, közhasznúsági
beszámolója, valamint 2010. évi üzleti terve
3. Pályázat benyújtása a KDOP-5.1.1-09 Közoktatási Infrastruktúra Fejlesztés című pályázati kiírásra a
Malomsori Óvoda felújítására
4. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések
5. Oroszlány Város Közoktatási megállapodása a Gyermek Kuckó Alapítvánnyal
6. Az országos kompetenciamérés eredményei városunk általános és középiskoláiban
7. Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre
8. A KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámú, Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztési Pályázatunk keretében folyó
iskolakorszerűsítési munkák kiegészítése
9. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
10. A Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a József Attila Általános Iskola igazgatójának
kinevezése
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

69/2010. (V.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
5.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
6.
Elfogadja a Szociális Szolgálat Bölcsődei Szolgálata és a Családok Átmeneti Otthona szakmai
programjának módosítását.
7.
Felhatalmazza a Polgármestert a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és a Magyar Közút
Nonprofit Zrt., valamint Oroszlány Város Önkormányzata között oroszlány település belterületén
húzódó országos közutak területét is érintő autóbusz-megállóhelyek tervezett átépítéséhez és
korszerűsítéséhez szükséges, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodás aláírására.
8.
A közvilágítás versenypiaci alapú elszámolása feltételeinek vizsgálatáról szóló 119/2009. (X.27.) Kt. sz.
határozat 2. pontja és a 19/2010. (II.23.) Kt. számú határozat 2. pontja végrehajtásának határidejét
2010. június 22-re módosítja.
5.
Köszönetet mond Dr. Mátics Istvánnak, a házi orvosoknak, a prevencióban résztvevő valamennyi
egészségügyi dolgozónak a város egészségügyi prevenciós programjának jól szervezett lebonyolításáért.
6.a)
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kft. (székhelye: 2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.)
Felügyelő Bizottsága tagjául -Czunyiné dr. Bertalan Judit Felügyelő Bizottsági tag lemondása miatt- a
mai naptól 2012. november 27. napjáig terjedő időtartamra dr. Holecz Csillát választja meg.
6.b)
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kft. (székhelye: 2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.)
alapító okiratának -a Felügyelő Bizottsági tag személyére vonatkozó- módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés melléklete szerint fogadja el.
6.c)
Felhatalmazza a polgármestert a 6.b) pont szerinti alapító okirat módosítás, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
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6.d)
7.
8.
9.a)
9.b)

10.
11.a)

11.b)

11.c)

Utasítja a Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét az alapító okirat módosítás
Cégbíróság részére 30 napon belül történő bejelentésére.
Az Oroszlány, 1512, és 1513 hrsz-ú ingatlanok közötti, 1798 m2 nagyságú terület rendezése
érdekében nem kíván megállapodást kötni.
Az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 114/2009. (X.27.) Kt. számú határozatával elfogadott
2010. évi ellenőrzési terv „XIII. Soron kívüli ellenőrzések” pontjával történő kiegészítését.
Tiltakozik a Vért tervezett felszámolása ellen. Felhívja a főtulajdonos képviselőjének, az MVM
Igazgatóságának figyelmét az érvényben lévő Kormányhatározat betartására, amely a társaság 2014ig tartó működtetését írja elő.
Kéri a Kormány illetékes tagjait, hogy azonnal kezdjék meg a tárgyalásokat az MVM vezetőivel a
legutóbbi közgyűlési döntésük visszavonásáról, ami a Vért Zrt. végelszámolását és bezárását készítené
elő. A társaság további működése alapvető érdeke városunknak, a munkavállalóknak, és
energiafüggőségünk enyhítése miatt a nemzetgazdaságnak is.
A 2010. évi munkatervét 2010. június 10-én 16 órai kezdettel, a Művelődési Központ és Könyvtárban,
a Vért ügyében megtartandó közmeghallgatással egészíti ki.
Eseti munkacsoportot hoz létre az Oritel Kft. és Oroszlány Város Önkormányzata közötti,
kommunikációs tevékenység ellátására létrejött megbízási szerződések vizsgálatára, melynek tagjai:
alpolgármester, a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei, valamint a Képviselő-testületben
képviselettel rendelkező pártok helyi szervezetei, valamint az Oroszlány és Térsége Civil
Szervezeteinek Egyesülete által delegált személyek.
Az eseti munkacsoport elnöke az alpolgármester. A munkacsoport ülését az elnök szükség szerint
hívja össze és vezeti. A munkacsoport döntéshozatalához a tagok többségének jelenléte és a jelenlévő
tagok többségének egybehangzó szavazata szükséges.
A 11.a) pont szerinti eseti munkacsoport feladata:
A kommunikációs tevékenység ellátására létrejött megbízási szerződések teljesüléséről történő
tájékozódás, különös tekintettel a szerződésben rögzített azon kötelezettségre, amely a teljesítés
szükséges feltételeként rögzíti, hogy a szolgáltatás segítségével lehetőleg valamennyi oroszlányi
lakásba eljussanak az információk. Ezzel összefüggésben a munkacsoport vizsgálata terjedjen ki a
teljesítést alátámasztó számszerűsíthető adatokra.
Az eseti munkacsoport feladata a megszerzett információk alapján, a Képviselő-testület 2010. júniusi
ülésére történő javaslattétel a közvetítés valamennyi oroszlányi lakásba történő eljuttatásának
lehetséges módjáról, a díjazás mértékéről, illetve egyéb, a tárggyal összefüggő kérdésekről.
A 11.a) pont szerinti eseti munkacsoport megszűnik, ha a feladata végrehajtásáról szóló előterjesztést
a Képviselő-testület elfogadja.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. június 2., 11. pont esetében azonnal
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: a munkacsoport megalakítására: haladéktalanul

70/2010. (V.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KFT
2009.01.01-2009.12.31. közötti időszakáról készített egyszerűsített éves beszámolóját, az előterjesztés
1. számú melléklete szerinti mérleget, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatást,
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti kiegészítő melléklete, valamint az előterjesztés 4. számú
melléklete szerinti független könyvvizsgálói jelentést a Felügyelő Bizottság határozatának ismeretében
elfogadja,
- az eszközök és források mérleg szerinti főösszegét
753.110 E Ft-ban
- a saját tőke összegét
190.440 E Ft-ban
- az adózott eredmény összegét
- 42.907 E Ft-ban
- a mérleg szerinti eredmény összegét
- 42.907 E Ft-ban
állapítja meg.
2.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft 2009. évi mérleg szerinti eredményét, - 42.907 E Ft-ot az
eredménytartalék terhére számolja el, osztalékot nem fizet.
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3.
4.
5.

Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft 2009. évi közhasznúsági beszámolóját az előterjesztés 5. és
6. számú melléklete szerint elfogadja.
Utasítja az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 2009. évi
mérlegbeszámoló és a közhasznúsági beszámoló jogszabályi előírások szerinti letétbe helyezéséről és
közzétételéről.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft 2010. évi üzleti tervét az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint
fogadja el.

Határidő:
Felelős:

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

2010. június 2.
a 3. pontesetében : 2010. május 30.
dr. Judi Erzsébet jegyző
Dr. Mátics István ügyvezető

71/2010. (V.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a KDOP-5.1.1/09
Közoktatási Infrastruktúra Fejlesztése című pályázati kiírásra az Oroszlány Város Óvodái Malomsori
Óvoda felújítására 105.605.490 Ft-os projektköltséggel, 95.044.941 Ft támogatás igénylésével,
10.560.549 Ft saját erő biztosításával.
2. A megvalósításhoz szükséges saját erőt a beruházási céltartalék költségvetési sorról biztosítja.
Határidő:
a pályázat benyújtására: 2010. május 31.
Felelős: a pályázat benyújtásáért: Rajnai Gábor polgármester
72/2010. (V.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
6. Egyetért azzal, hogy a volt Gárdonyi G. Általános Iskola tetőszerkezetének javítására vonatkozó döntését
a lefolyó csövekkel kapcsolatos javítási költségek ismeretében hozza meg.
7. Egyetért az Alkotmány u. 58. számú, II. Rákóczi Ferenc Kultúrház épülete villamos hálózatának teljes
felújításával, valamint az épület déli határoló fala alatti alapozás megerősítése mellett a részleges
udvarfeltörés és helyreállítás megvalósításával. A fejlesztés anyagi fedezetét 6.600.000 + áfa összegben a
felújítási céltartalékból biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a felújítási munkákra vonatkozó, kivitelező kiválasztására irányuló
pályázat előkészítésére.
3. Egyetért a Falu-hagyományőrző Egyesület és Oroszlány Város Önkormányzata közötti, II. Rákóczi
Ferenc Kultúrház épületének (Alkotmány u. 56. 1314 hrsz, ) üzemeltetésére vonatkozó megállapodásnak
az előterjesztés kiegészítésének 1. számú melléklete szerinti módosításával, felhatalmazza a polgármestert
az aláírásra. A 2009. évi 650.000 Ft, valamint a 2010. évi 750.000 Ft összegű közüzemi költségtérítést
az általános tartalék terhére biztosítja.
4. Egyetért a Bem J. u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló műteremlakásra vonatkozó, az
előterjesztés kiegészítésének melléklete szerinti adás-vételi szerződésben foglaltakkal, felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására. Utasítja a polgármestert, hogy szerződéskötés esetén gondoskodjék
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványt megillető 6.479.550 Ft vételár-rész átutalásáról.
5. Elfogadja a volt Arany J. Általános Iskola épületéről szóló tájékoztatást.
6. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata térítse meg dr. Bende Katalin háziorvos részére a
Gárdonyi G. u. 11. szám alatti, volt X. felnőtt háziorvosi rendelőn végzett 404.043 Ft összegű, számlával
igazolt felújítási költséget, amelynek kifizetését az általános tartalék terhére biztosítja.
7.a) Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a következő nyilatkozat megtételére: „A Központi Bányászati
Múzeum Alapítvány részére a KDOP-2.1.1/B-2f kódjelű projekthez szükséges saját erő biztosítása
céljából, pénzintézeti felhasználásra a következő nyilatkozatot adom: a projekttel érintett oroszlányi 080
hrsz-ú ingatlan (volt XX akna területe) a projekt céljain túl nincs korlátozásokkal terhelve, azaz szabad
felhasználású, szükség vagy igény esetén a múzeumi célokra nem használt terület értékesíthető. Ennek
részletes feltételeiről a Felek a vagyonátadásról szóló szerződésben rendelkeznek.”
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7.b) A vagyonátadásra vonatkozó szerződés megkötését a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány
kezdeményezi a saját erő biztosítására vonatkozóan támasztott pénzintézeti feltételek Önkormányzattal
történő közlésével.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. június 2.
a határozat végrehajtására: 1. pont esetében: 2010. szeptemberi Képviselő-testületi ülés
2. pont esetében: 2010. június 30.
3., 4., 6. pont esetében: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
73/2010. (V.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakra közoktatási megállapodást köt a
Gyermek Kuckó Alapítvánnyal óvodai feladatellátás tárgyában.
2. Oroszlány Város Önkormányzata a 2010/2011. nevelési évre a Gyermek Kuckó Alapítványnak nyújtott
támogatás mértékét gyermekenként az Oroszlány Város Óvodáinak nyújtott önkormányzati kiegészítés 80
%- ában határozza meg, mely összegszerűen 2010. szeptember 1. és 2010. december 31. közötti
időszakban 2.550 E Ft.
3. Az Oroszlány, Alkotmány utca 56. számú, 1314 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítási
munkáiként a tetőszerkezet lécezésének cseréjét tetőfóliával együtt, a cserepek átrakását, és szükség
szerinti pótlását határozza meg.
4. Felhatalmazza a polgármestert az Oroszlány, Alkotmány utca 56. számú, 1314 hrsz-ú ingatlan
tetőszerkezetének 3. pont szerinti felújítására vonatkozó, a kivitelező kiválasztására irányuló pályázat
előkészítésére. A fejlesztés anyagi fedezetét bruttó 1.919.900 Ft összegben a felújítási céltartalékból
biztosítja.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. június 2.
a határozat végrehajtására: 1-2. pont 2010. augusztus 15.
4. pont: 2010. június 30.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor

74/2010. (V.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az országos kompetenciamérés alapján az intézményeink eredményeiről készült tájékoztatást.
2. Felhívja a Ságvári Endre Általános Iskola igazgatójának figyelmét, hogy a kompetenciamérés eredményei
alapján készítsen intézkedési tervet matematikából, határozzák meg azokat a fejlesztéseket, amelyek a
következő tanév kompetenciaméréseiben érzékelhető javulást eredményezhetnek.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. június 2.
a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében: 2010. július 30.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért a 2. pont esetében: intézményvezető
75/2010. (V.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Városi kitüntetések adományozása érdekében a javaslattételről szóló felhívást az előterjesztés melléklete
szerint elfogadja.
2. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a felhívás közzétételéről.
3. Utasítja a MOSB-ot, hogy a beérkezett kitüntetési javaslatok alapján a városi kitüntetésekre irányuló
javaslatot a 2010. június 22-ei Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2010. június 2.
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a határozat végrehajtására: az 1. és 2. pont esetében: azonnal
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: a 2. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 3. pont esetében: Jugovics József, a MOSB elnöke

Felelős:

76/2010. (V.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Ságvári iskola tűzvédelmi munkáinak megvalósításával a használatbavételi engedély
megszerzése érdekében, a Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztési Pályázat projektjének kiegészítéseként
bruttó 12.400 e Ft költséggel, mely összeggel megnöveli az eredetileg tervezett korszerűsítési kiadások
sorát.
2. Egyetért a Ságvári iskola védőkerítése, és konyhájának szellőzése megvalósításával, melyre bruttó 6.373 e
Ft forrást biztosít az intézmény költségvetésében tervezéssel, kivitelezéssel, műszaki ellenőrzéssel együtt.
3. Egyetért a távhővezeték kiváltásával a Ságvári iskolánál, melyre 3.357 e Ft forrást biztosít, és
felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön szerződést a távhőkiváltás tervezésére, kivitelezésére és
műszaki ellenőrzésére a szolgáltatóval.
4. Egyetért a József A. iskola hátsó épületrészeinek homlokzat-felújításával 8.906 e Ft bruttó költséggel,
melynek forrását – tervezéssel, kivitelezéssel, műszaki ellenőrzéssel együtt – az intézmény
költségvetésében tervezi.
5. A Benedek iskola csapadékvíz elvezetésének kivitelezésére korábbi döntéssel biztosított 1.829 e Ft-os
forrást megnöveli a műszaki ellenőrzés költségével, ami bruttó 100 e Ft.
6. Az 1-5. pontban meghatározott kiadások forrását a költségvetésnek a közoktatási pályázat önerejének
céltartalékát tartalmazó 20.000 e Ft-os soráról, valamint a beruházási céltartalékból 12.964 e Ft összeggel
biztosítja.
7. A Ságvári iskola tűzvédelmi munkáinak kivitelezését felveszi közbeszerzési tervébe.
8. Felhatalmazza a polgármestert, és a Ságvári, valamint a József A. iskola intézmények vezetőit, hogy a
munkák műszaki ellenőrzésére a projekt jelenlegi műszaki ellenőrével kössenek szerződést.
9. Felhatalmazza a polgármestert és a Ságvári iskola intézményvezetőjét, hogy a Ságvári iskola
konyhaszellőztetésének megvalósítására folytassanak tárgyalást a konyha üzemeltetőjével, a költségek
esetleges megosztásáról.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2010. június 2.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

Oroszlány, 2010. május 25.
77/2010. (V.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Öt tanévre – 2010. augusztus 16-ától – 2015. augusztus 15-ig – Tóth Gábort a József Attila Általános Iskola
igazgatójává a következők szerint kinevezi:
Garantált illetmény
További szakképesítés:
Garantált illetmény, kerekítve
Vezetői pótlék:
Rendszerszervezői feladatok ellátása:
Határozott időre szóló illetmény:
Összesen:

161.608 Ft
12.929 Ft
174.500 Ft
60.000 Ft
5.000 Ft
40.000 Ft
279.500 Ft

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. június 2.
a határozat végrehajtására: 2010. augusztus 15.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
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78/2010. (V.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Öt tanévre – 2010. augusztus 16-ától – 2015. augusztus 15-ig – a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatójává Domina Józsefet 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:
Határozott időre szóló illetmény:
Összesen:

169.228 Ft
8.461 Ft
177.700 Ft
60.000 Ft
40.000 Ft
277.700 Ft

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. június 2.
a határozat végrehajtására: 2010. augusztus 15.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

79/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. június 22-ei ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2.
A 2010. évi költségvetés – 1/2010.(II.27.) Ör. rendelet – módosítása
3.
A háziorvosi körzetekről szóló 21/2004. (VII.14.) Ör. rendelet módosítása
4.
A helyi közforgalmú közlekedés 2010. évi normatív támogatása és a Vértes Volán Zrt. 2009. évi
veszteségfinanszírozása
5.
Beszámoló a Képviselő-testület megbízásából, az OSZ Zrt. által végzett tevékenységekről
6.
Az intézmények és a városi közvilágítás villamos-energia szolgáltatása versenypiaci alapú elszámolási
feltételeinek vizsgálata
7.
Vagyonhasznosítási kérdések
8.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia végső változatának elfogadása
9.
A közoktatási intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálata
10. Oroszlány Város Önkormányzata intézményének létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére pályázat benyújtása
11. Oroszlány Város általános iskoláinak létszámváltozása
12. Gyermek Kuckó Alapítványi Óvoda feladatainak átvétele
13. A Béke-szálló hasznosításának, működtetésének vizsgálatáról szóló belső ellenőrzési jelentés
14. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
15. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
16. Az önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetőjének kinevezése
17. Városi kitüntetési javaslatok elbírálása

80/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Komárom-Esztergom Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége által
kezdeményezett, és a Munkaügyi Központ által támogatni kívánt „Komárom-Esztergom Megyei Roma
Program” célkitűzéseivel. A programot segítő közreműködésével támogatni kívánja, ennek érdekében
jóváhagyja a Komárom-Esztergom Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége, a Középdunántúli Regionális Munkaügyi Központ és Oroszlány Város Önkormányzata között létrejövő, az
előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodást.
2. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.
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3. Elfogadja az Oritel Kft. és Oroszlány Város Önkormányzata között a kommunikációs tevékenység
ellátására vonatkozó megbízási szerződés vizsgálatára létrehozott eseti munkacsoport előterjesztés
melléklete szerinti vizsgálati jelentését.
4. Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés módosításakor gondoskodjék az Oroszlány Bokodi úton
létesítésre kerülő közkifolyó kiépítéséhez szükséges 500 E Ft előirányzat általános tartalék terhére történő
átcsoportosításáról.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2010. június 30.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

81/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Támogatja, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5.
számú mellékletének 10. pontja alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására pályázatot
nyújtsunk be. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
2. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásáról szóló kiírás feltételeként nyilatkozunk, hogy:
a) A helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz),
valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a tárgyévet megelőző évben szolgáltatóként nettó 5.932 EFt
összegű saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járultunk hozzá.
b) A helyi közforgalmú közlekedést önkormányzatunk tárgyév január 1-jétől december 31-éig
folyamatosan biztosítja.
c) A közszolgáltatási szerződés a szolgáltatót a közszolgáltatással közvetlenül megbízva került
megkötésre.
3. Elfogadja a Vértes Volán Zrt. Oroszlány város 2009. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó
beszámolóját, egyidejűleg a beszámolóban kimutatott veszteséget 2.351 EFt-tal támogatja a
pénzmaradvány terhére.
4. Felhatalmazza a Polgármestert a veszteségfinanszírozásra vonatkozó megállapodás megkötésére a 3.
pontban jelzett összeg erejéig.
Határidő
Felelős

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

82/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Képviselő-testület megbízásából, az OSZ Zrt. által végzett tevékenységekről szóló, az
előterjesztés melléklete szerinti beszámolót.
2. Utasítja a polgármestert a játszóterek szabványossági felülvizsgálatára vonatkozó pályázat kiírására. A
szabványossági felülvizsgálat ellentételezését az általános tartalék terhére biztosítja.
3. A bérlakás rendszer átalakítási költség előirányzatát megemeli 2.212.800 Ft-tal, amelynek ellentételezését
az általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. július 1.
a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében 2010. július 15.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

83/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a villamos energia beszerzésére vonatkozóan az előterjesztés melléklete szerinti intézményeknél –
kedvező ajánlat esetén - a versenypiaci alapú szerződésre történő áttérésre.
2. Utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feladatok ellátása érdekében írjon ki pályázatot oly
módon, hogy a pályázati kiírás a mellékletben szereplő intézmények mindegyikére vonatkozzon, illetve a
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3.
4.
5.

6.

pályázat során az ajánlatkérő részéről ajánlati kötöttség nem áll fenn. A pályázatok elbírálásáról a
Pályázatokat elbíráló munkacsoport dönt.
Utasítja az intézmények vezetőit, hogy gondoskodjanak a 2. pont szerinti pályázat alapján, a Pályázatokat
elbíráló munkacsoport által kiválasztott vállalkozóval történő, a villamos energia vásárlására vonatkozó
szerződés intézményenkénti megkötéséről.
Egyetért azzal, hogy a közvilágítási hálózat villamos energiájára vonatkozóan továbbra is az egyetemes
szolgáltatás szerint történjen az elszámolás.
Utasítja a polgármestert a közvilágítási hálózat, vagy annak egy része városi üzemeltetésbe vételéhez
szükséges műszaki dokumentációk (hálózat és közvilágítási oszlopok és világító testek geodéziai, fizikai
elhelyezkedése, db száma, műszaki állapota, energia felhasználás tényleges mennyisége), illetve
jognyilatkozatok áramszolgáltatótól történő megkérésére.
Megbízza az OSZ Zrt, hogy a Polgármesteri Hivatal által szolgáltatott adatok kézhezvételétől számított 90
napon belül dolgozza ki a közvilágítási hálózat, vagy egy részének városi üzemeltetésbe vételéhez
szükséges programtervet.

Határidő:

Felelős:

2. pont esetében 2010. október 31.
3. pont esetében a Pályázatokat elbíráló munkacsoport döntését követő 10. nap
5. pont esetében 2010. július 5.
6. pont esetében az adatok beérkezését követő 90 nap
2., 5. pont esetében Rajnai Gábor polgármester
3. pont esetében az érintett intézményvezetők
6. pont esetében Lazók Zoltán OSZ Zrt. vezérigazgató

84/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1a)
Egyetért a Bánki Donát u. 35. szám alatti, 534/6/A/1 hrsz.-ú, 46 m2 nagyságú pincehelyiség zárt
eljárásban, 1.771.000 Ft összegen történő értékesítésével.
1b)
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjék az eljárás
lefolytatásáról, az adás-vételi szerződés előkészítéséről.
1c)
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
2a)
Egyetért az önkormányzati tulajdonban álló, oroszlányi 0340/6 hrsz.-ú, 8724 m2 nagyságú, szántó
művelési ágú ingatlan 972,8 m2 nagyságú részének a 0340/9 hrsz.-ú, 2432 m2 nagyságú, szántó
művelési ágú terület 216/540-ed részarányú -972,8 m2- területtel történő cseréjével.
2b)
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződések előkészítésére, és a Képviselő-testület
szeptemberi ülésén történő előterjesztésére.
2c)
Utasítja a polgármestert, hogy a 0340/6 hrsz.-ú ingatlan 108/540-ed részének tulajdonosaival a
0340/6 hrsz.-ú ingatlant érintő idegen használat rendezése érdekében folytasson le egyeztetést, és
annak eredményét terjessze a képviselő-testület szeptemberi ülésére.
3a)
Egyetért a 029/36 hrsz.-ú, szántó művelési ágú, 3842 m2 nagyságú ingatlan 4.000.000 Ft +áfa
összegben történő értékesítésével.
3b)
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. június 30.
a határozat végrehajtására: az 1. pont esetében 2010. július 15., a 2. pont esetében 2010.
szeptember 14., a 3. pont esetében azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
85/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. által elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiát.
2. Ajánlást tesz a következő Képviselő-testület felé Oroszlány város lakáspolitikai stratégiájának, a város
egészségügyi és szociális térképének kidolgozására, valamint a városi és kistérségi hiányszakmák
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felmérését követő javaslat kidolgozására és célzott oktatási és foglalkoztatási programok megvalósítására
az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazottak figyelembe vételével.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. július 1.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

86/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja Oroszlány Város Óvodái Nevelési Programját.
2. Jóváhagyja a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola,
Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó, a József Attila Általános Iskola, a
Ságvári Endre Általános Iskola, a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola módosított Pedagógiai
Programját.
3. Jóváhagyja a József Attila Általános Iskola, a Ságvári Endre Általános Iskola, a Lengyel József
Gimnázium és Szakközépiskola módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.
4. Jóváhagyja a József Attila Általános Iskola módosított Házirendjét, az elkészült Adatkezelési Szabályzatot
és Gyógytestnevelési Szabályzatot.
5. Jóváhagyja a József Attila Általános Iskola és az Eötvös Loránd Szakközép-és Szakiskola módosított
Intézményi Minőségirányítási Programját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. június 30.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

87/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy az önkormányzat intézményében, az oroszlányi Bakfark Bálint Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben 1,05 álláshely megszüntetése miatt 1 fő pedagógus munkakörű
közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának munkáltatói felmentésével kapcsolatban felmerült fizetési
kötelezettségek állami támogatása érdekében egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére 2010. július
12-éig pályázatot nyújt be. A felmentéssel egyidejűleg a munkakör is megszűnik.
2. Nyilatkozik, hogy az önkormányzat fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél és polgármesteri
hivatalánál – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett
új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatott – munkajogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – további foglalkoztatására nincs lehetőség.
Határidő:
Felelős:

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

2010. június 30.
2010. július 12.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

88/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) A Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó, a József Attila Általános Iskola és a Ságvári
Endre Általános Iskola létszámváltozását az alábbiak szerint határozza meg:
Intézmények
EGYMI
József Attila Ált. Isk.
Ságvári Endre Ált. I.

2010. évi elfogadott
létszám
55,21
65,93
73,73

Változás
+2,2
-0,53
-0,57
63

2010. évi módosított
létszám
57,41
65,40
73,16

2.a) A Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó, a József Attila Általános Iskola és a Ságvári
Endre Általános Iskola 2010. évi kiadásait az alábbiak szerint módosítja:
Intézmények
EGYMI
József Attila Ált. Isk.
Ságvári Endre Ált. I.

Személyi juttatás (E
Ft)
1.122
-241
-263

Járulék (E Ft)
303
-65
-71

Személyi juttatás (E
Ft)
1.425
-306
-334

2.b)Utasítja a polgármestert, hogy az intézmények létszámváltozását, valamint bér és járulék kiadásainak
változásait a költségvetésen vezesse át. A hiányzó 785 E Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. június 30.
a határozat végrehajtására: az 1. pont esetében: 2010. szeptember 1.
a 2. pont esetében a 2010. évi költségvetés módosítása
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: az 1. pont esetében:
Vecserdi Jenőné, az EGYMI igazgatója,
Tóth Gábor, a József Attila Általános Iskola igazgatója,
Hartmann József, a Ságvári Endre Általános Iskola igazgatója
a 2. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
89/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Elfogadja a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet
szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. június 30.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
1. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
50/2010. (IV.27.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
21. pontja az alábbiak szerint módosul:
21. Alaptevékenysége 2010. január 1-től
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény egységnél
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
- ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
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organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (14 évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
- ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), 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 oktatását,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (58 évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
- ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), 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 oktatását,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
852014 Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)
- Ifjúsági tagozat
852024 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)
- Ifjúsági tagozat
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
- 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,
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
- sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,
Nevelési Tanácsadó Intézménynél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- 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,
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-

a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
iskolaérettségi vizsgálat elvégzése és szakvélemény készítése
a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzdő SNI-b gyermekek ellátása

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységnél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- logopédiai ellátás
- konduktív pedagógiai ellátás
- utazó gyógypedagógiai szolgálat
856012 Korai fejlesztés, gondozás
- gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztő felkészítés
856013 Fejlesztő felkészítés
- fejlesztő iskola
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
-

szaktanácsadás
pedagógiai tájékoztatás
pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés
tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata

A módosító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2010. (VI.22.) Kt. számú
határozatával, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 121/2010. (VI.26.) KH. sz. határozatával fogadta
el.
Oroszlány, 2010. június 22.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

90/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Elfogadja a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Kollégium és Nevelési Tanácsadó alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. június 30.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
2. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT
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1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv rövid neve:
3. A költségvetési szerv székhelye, címe:
4. Tagintézménye:

5. OM azonosítója:
6. Az intézmény alapítója:
7. Alapítás időpontja:
8. Átalakításról rendelkező határozat:

Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó
Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény
2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.
Móra Ferenc Kollégium
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
Nevelési Tanácsadó
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
038528
Oroszlány Város Önkormányzata
1967. szeptember 1.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009. (II.24.) Kt. sz. határozata,
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 56/2009. (III.26.) sz.
közgyűlési határozat

9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
10. Fenntartó neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzat
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
11. Közfeladata:

Közoktatási intézmény,
Gyógypedagógiai alapfokú és középfokú oktatás,
Pedagógiai Szakszolgálat
Kollégiumi nevelés
12. Szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével)
13. Az intézmény típusa:
Közös igazgatású közoktatási intézmény
14. Évfolyamok száma:
előkészítő, 1-10. évfolyam
15. Maximális tanulólétszám:
120 fő
Maximális tanulólétszám a tagintézményben 77 fő
16. Tagozat megnevezése:
nappali
17. Működési köre:
Oroszlány Város, Bokod, Kecskéd, Környe, Dad, Szákszend,
Kömlőd, Várgesztes, Vértessomló községek közigazgatási
területe
18. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
19. Vezetőjének kinevezési rendje:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.

20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoz67

tatási jogviszony:

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

21. Alaptevékenysége 2010. január 1-től
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény egységnél
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
- ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), 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 oktatását,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (14 évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
- ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), 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 oktatását,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (58 évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
- ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), 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 oktatását,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
852014 Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)
- Ifjúsági tagozat
852024 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)
- Ifjúsági tagozat
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
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- 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,
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
- sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,
Nevelési Tanácsadó Intézménynél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- 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,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- iskolaérettségi vizsgálat elvégzése és szakvélemény készítése
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzdő SNI-b gyermekek ellátása
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységnél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- logopédiai ellátás
- konduktív pedagógiai ellátás
- utazó gyógypedagógiai szolgálat
856012 Korai fejlesztés, gondozás
- gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztő felkészítés
856013 Fejlesztő felkészítés
- fejlesztő iskola
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
-

szaktanácsadás
pedagógiai tájékoztatás
pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés
tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata

22. Kiegészítő tevékenysége:
552001 Üdülői- szálláshely-szolgáltatás
23. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
24. A 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 61 826 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
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
69

25. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog

26. Az intézmény képviseletére jogosultak

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, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2009. május 4.
Dr. Judi Erzsébet s.k.
Jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester

ZÁRADÉK
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2010. (IV.27.) Kt. számú határozatával, valamint
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 80/2010. (IV.29.) KH. számú határozatával jóváhagyott alapító
okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 89/2010. (VI.22.) Kt. számú határozatával,
valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 121/2010. (VI.26.) KH. sz. határozatával módosította.
Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza, és Oroszlány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2010. (VI.22.) Kt. számú határozatával, a Komárom-Esztergom
Megyei Közgyűlés 121/2010. (VI.26.) KH. sz. határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 21. pontjának módosítása 2010. július 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2010. június 22.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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91/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakra Oroszlány Város Óvodáinak
közalkalmazotti létszámkeretét 86-ról 91-re emeli.
2. 2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakban egy óvodás csoportot a Brunszvik Teréz
Óvodai telephely kihelyezett csoportjaként az Oroszlány, Alkotmány utca 56. számú telephelyen működtet.
3. Oroszlány Város Óvodái költségvetésének kiadásait 5.275 E Ft-tal (személyi juttatások: 2.126 E, járulék:
520 E, élelmezési költség: 1.037 E, közüzemi díj: 700 E, dologi kiadás: 892 E), saját bevételét 985 E Fttal (térítési díj 985 E) megemeli. A saját bevétel és a kiadás különbözetét, 4.290 E Ft-ot a Gyermek
Kuckó Alapítvány támogatása sorról átcsoportosítással biztosítja.
4. Utasítja a polgármestert, hogy Oroszlány Város Óvodái költségvetésének módosításait a költségvetésen
vezesse át.
5. Utasítja a polgármestert a Gyermek Kuckó Alapítványi Óvoda által használt Oroszlány, Alkotmány utca
56. szám alatti épület és berendezési tárgyai átvételére - a 2004. év szeptember 1. napján történő átadás
jegyzőkönyve alapján - és Oroszlány Város Óvodái részére történő átadására.
6. Visszavonja a 73/2010. (V. 25.) Kt. számú határozatának 1. és 2. pontját.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. június 30.
a határozat végrehajtására: 1., 3., 4. pont esetében: Oroszlány Város Költségvetésének
következő módosítása
5. pont esetében 2010. július 31.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: 1., 3., 4. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
2., 5 pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
Kis Balázsné intézményvezető

92/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Elfogadja Oroszlány Város Óvodái alapító okiratának módosítását az 1. számú melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. június 30.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
1. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Óvodái 73/2009. (VII.9.) Kt.
számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Telephelyei:

11. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. Maximális gyermeklétszám:

Borbála-telepi Óvoda, 2840 Oroszlány, Radnóti Miklós utca 1.
Malom sori Óvoda, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 16/a.
Táncsics Mihály Óvoda, 2840 Oroszlány, Mester utca 1.
Alkotmány úti Óvoda, 2840 Oroszlány, Alkotmány u. 56.”
590 fő”
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A 16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„16. Tevékenységei 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
851011 Óvodai nevelés, ellátás
- óvodai nevelés keretében folyó személyiségfejlesztés, az iskolai élethez szükséges fejlettségi szint
elérése, a gyermekek napközbeni ellátása
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- korlátozott számban (csoportonként max. 2 fő) ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos és 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 gyermekek integrált nevelését
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- nemzeti, etnikai kisebbség óvodáskorú gyermekek társadalmi beilleszkedését segítő foglalkoztatás –
kizárólag magyar nyelven - a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve szerinti
program alapján
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
- biztosítja az önkormányzat óvodáiban az élelmezést
562917 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás”
17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„17. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.”
18. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„18. A 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 44.492 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
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”

19. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„19. 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,
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számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.”
20. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„20. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy”

Az alapító okirat 21. pontja törlésre kerül.
A Képviselő-testület a módosító okiratot a 92/2010. (VI.22.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2010. június 22.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

93/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Elfogadja Oroszlány Város Óvodái alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalását a 2. számú melléklet
szerint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. június 30.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
2. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelyei:

Oroszlány Város Óvodái
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 67.
Borbála-telepi Óvoda, 2840 Oroszlány, Radnóti Miklós utca 1.
Malom sori Óvoda, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 16/a.
Táncsics Mihály Óvoda, 2840 Oroszlány, Mester utca 1.
Alkotmány úti Óvoda, 2840 Oroszlány, Alkotmány u. 56.
4. OM azonosítója:
031688
5. Az intézmény alapítója:
Oroszlány Város Önkormányzata
6. Alapítás időpontja:
1998. január 1.
7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
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8. Közfeladata:
Óvodai nevelés
9. Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
10. Az intézmény típusa:
Óvoda
11. Maximális gyermeklétszám:
590 fő
12. Működési köre:
Oroszlány Város közigazgatási területe
13. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
14. Vezetőjének kinevezési rendje:

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

16. Tevékenységei 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
851011 Óvodai nevelés, ellátás
- óvodai nevelés keretében folyó személyiségfejlesztés, az iskolai élethez szükséges fejlettségi szint
elérése, a gyermekek napközbeni ellátása
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- korlátozott számban (csoportonként max. 2 fő) ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos és 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 gyermekek integrált nevelését
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- nemzeti, etnikai kisebbség óvodáskorú gyermekek társadalmi beilleszkedését segítő foglalkoztatás –
kizárólag magyar nyelven - a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve szerinti
program alapján
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
- biztosítja az önkormányzat óvodáiban az élelmezést
562917 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
17. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
18. A feladatellátást szolgáló vagyon:

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
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intézmény induló vagyona az alapító által átadott 44.492 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
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

19. 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, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
20. Az intézmény képviseletére jogosultak
Oroszlány, 2003. november 26.

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Dr. Judi Erzsébet s.k.
jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2009. (VII. 9.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/2010. (VI.22.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 93/2010. (VI.22.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 3. és 11. pontjainak módosítása 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2010. június 22.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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94/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
„A Béke-szálló hasznosításának, működtetésének vizsgálatáról szóló belső ellenőrzési jelentés” című
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság által felvetett kiegészítésekkel a szeptemberi Képviselő-testületi ülésén
tárgyalja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. június 30.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

95/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi helyhatósági választások törvényes
lebonyolítása érdekében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása napjának kitűzése
napjától kezdődően az Oroszlány Helyi Választási Bizottság tagjává Kis Ferencné dr., Dr. Magyar Henrik és
Barassevich Jenő oroszlányi lakosokat választja meg.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. július 1.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
96/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 2010. szeptember 1-től határozatlan időre, 3 hónap próbaidővel Mátics Katalint az Önkormányzati
Szociális Szolgálat Intézményvezetői önálló munkakörbe a következők szerint kinevezi:
Garantált illetménye:

288.000 Ft

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. június 30.
a határozat végrehajtására: 2010. szeptember 1.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
97/2010. (VI.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. „OROSZLÁNYÉRT” Vésetű Aranygyűrű kitüntetésben részesíti: Kis Györgynét és Lazók Zoltánt,
„OROSZLÁNYÉRT” Kitüntető Díszoklevél elismerésben részesíti: Fehér Zoltánt, Dr. Skrekné Humann
Zsuzsannát, Tóth Lászlót, Varga Ágotát és a Bányász Népdalkört.
2. Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy a kitüntetéseket augusztus 20-án, az ünnepi Képviselő-testületi
ülésen adja át.
Határidő:
Felelős:

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

2010. június 30.
2010. augusztus 20.
Dr. Judit Erzsébet
Rajnai Gábor polgármester

98/2010. (VII.8.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 8-ai rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
1.
Oroszlány Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és intézkedési tervének felülvizsgálata a
Malomsori Óvoda bővítése című pályázathoz (KDOP-5.1.1-09)
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2.
3.

Közterület elnevezése
Egyezség Oroszlány Város Önkormányzata és a Fehérép Kft. között a kötbérigény rendezéséről és a
Ságvári E. Általános Iskolában felmerült pótmunkák megvalósításáról
4.
Árvízkárosult gyermekek üdültetése
5.
Információ kérése Oroszlány Város közbiztonsági helyzetéről
6.
Vagyonértékesítés
7.
A helyi csapadék-, szenny- és talajvíz okozta károk megelőzése érdekében szükséges beszerzések,
tervezések
8.
Felhatalmazás a távhőellátás tartós biztosítására vonatkozó tanulmány elkészítésére
Zárt ülés:
9.
Birtokvédelmi eljárással kapcsolatos önkormányzati területek értékesítésre történő kijelölése
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

99/2010. (VII.8.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja „Oroszlány Város Közoktatási
esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv” az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft által
kijelölt szakértője általi felülvizsgálatát, a KDOP-5.1.1/09 Közoktatási Infrastruktúra Fejlesztése című
pályázati kiírásra benyújtott „Az Oroszlányi Malomsori Óvoda Modernizálása” című pályázatához.
Határidő: a határozat végrehajtására: 2010. július 9.
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

100/2010. (VII.8.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0125 hrsz.-ú útnak a Horváth-hegyi dűlő
elnevezést adja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. július 16.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet

101/2010. (VII.8.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy a két fél a bírósági út helyett zárja le a kötbérvitát egyezséggel, a KDOP-20095.1.1/2F-2f-2009-0025 számú Közoktatási Infrastruktúra Fejlesztési pályázat keretében, a Ságvári iskola
korszerűsítésére az önkormányzat és a Fehérép Kft. között fennálló szerződéshez kapcsolódóan.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy egyezségi szerződést kössön a Fehérép Kft-vel az előterjesztéshez
mellékelt szerződéstervezet, továbbá a Fehérép Kft. erre vonatkozó nyilatkozata alapján elkészített
végleges tartalommal, melyhez a kivitelező adjon megvalósítási alternatívákat, megvizsgálva az ésszerű
változtatás lehetőségét.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkák műszaki ellenőrzésére az OSZ Zrt.-vel kössön szerződést.
4. Az egyezségi szerződében szereplő pótlólagos munkák megvalósításának, valamint a műszaki
ellenőrzésnek a forrását részben a Fehérép Kft. által megfizetett 5 M Ft kötbér és kamata, részben a
költségvetés beruházási céltartaléka terhére biztosítja a kivitelezés tekintetében legfeljebb 8.820.363 Ft +
ÁFA összegben.
5. Felhatalmazza a 75/2009. (VIII. 4.) Kt. számú határozattal létrehozott kivitelezést felügyelő eseti
munkacsoportot a 6. pont szerinti vizsgálatot elvégző személy kijelölésére.
6. A kivitelezést felügyelő eseti munkacsoport által kijelölt személy megvizsgálja a lift és az egyéb, nem a
megrendelő általi pótmunkák többletigényével kapcsolatos tervezői, tervellenőri és kivitelezői szinten a
felelősséget legkésőbb 2010. augusztus 31. napjáig, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatást ad az eseti
munkacsoport részére. Az eseti munkacsoport gondoskodik a vizsgálat megállapításának a Képviselőtestület szeptemberi ülésére történő előterjesztéséről.
77

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. július 16.
a határozat végrehajtására: folyamatos
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
102/2010. (VII.8.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az előterjesztésben jelzett költségkalkuláció szerint az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-vel közösen viseli 40
árvízkárosult edelényi gyermek és 4 fő kísérő üdültetésének költségeit, a 2010. július 26-tól augusztus 1jéig terjedő időszakban a káptalanfüredi ifjúsági táborban.
2. Felkéri az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t, hogy a táboroztatás szervezését teljes körűen bonyolítsa, az
Edelényi Városi Önkormányzattal történő kapcsolattartás útján.
3. Az árvízkárosult edelényi gyermekek táboroztatása céljából a 2010. évi költségvetésében 1.673.450,- Ft
összegű előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. július 16.
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

103/2010. (VII.8.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Oroszlány Város Önkormányzata
tulajdonában lévő, Oroszlány külterület 0234 helyrajzi számú 1,7679 m2 területű, kivett szemétlerakó telep
megnevezésű ingatlan piaci áron történő értékesítés előkészítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató
Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő, nyilvános versenytárgyalás keretében történő
értékesítés előkészítésével.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. július 16.
a határozat végrehajtására: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

104/2010. (VII.8.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy a helyi vízkárok megelőzése érdekében a tervezési munkálatokra 2.500 E Ft, a
beszerzési munkálatokra 602 E Ft kerüljön elkülönítésre a 2010. évi költségvetés Céltartalék, felújítási
kiadások sorának terhére.
2. Utasítja a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés módosításakor gondoskodjon költségvetés
„Eszterházy-Sallai utca talajvíz elvezetés kiviteli tervei: 500 E Ft” sor címének és összegének
„Vízkármegelőzés tervezési munkálatok: 3.000 E Ft” címre és összegre, valamint a költségvetés „Talajvíz
átemelő szivattyú beszerzés: 298 E Ft” sor címének és összegének „Vízkár megelőzés eszközbeszerzés:
900 E Ft” címre és összegre történő módosításáról.
3. Egyetért azzal, hogy a helyi vízkárok következtében megsérült helyi közúti szakaszok helyreállítása
érdekében 10.000 EFt kerüljön elkülönítésre a 2010. évi költségvetés Céltartalék, felújítási kiadások
sorának terhére.
4. Utasítja a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés módosításakor gondoskodjon a 3. pontban
elkülönített összegnek a költségvetés „Útfenntartás” sorra történő átvezetésről.
5. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által létrehozott „Természeti katasztrófában kárt
szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek Pályázati Alap”-jának működtetésében az előterjesztéshez
mellékelt szabályzat szerint együttműködik a megyei önkormányzattal.
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6. A 2010. május-június havi természeti katasztrófában Oroszlány város közigazgatási területén
bekövetkezett károk megtérítése és a veszélyhelyzet megszüntetése érdekében a Polgármesteri Hivatal
útján biztosítja a pályázatok kezelését, az alábbi eljárási cselekmények elvégzésével:
- Oroszlány város közigazgatási területén található ingatlanokkal kapcsolatos pályázatok befogadása,
pályázati igények jogosságának vizsgálata
- Pályázatok összesítése és eljuttatása a megyei önkormányzathoz
- A támogatás felhasználási elszámoltatása: a helyreállítás helyszíni ellenőrzésével és az elszámolás
igazolása a jegyző záradékával ellátott elszámoló lapon, valamint a benyújtott számlák másolataival
7. Támogatásra vonatkozó döntés esetén háromoldalú támogatási szerződést köt a megyei önkormányzat és a
károsult/veszélyhelyzetben lévő személy részvételével.
8. Felkéri Rajnai Gábor polgármestert, hogy az alap működéséről a város lakosságát a helyben szokásos
módon, hirdetmény közzétételével tájékoztassa.
Határidő:

Felelős:

a pályázatok benyújtására: 2010. augusztus 15. A benyújtási határidőt egy alkalommal a
döntéshozó bizottság meghosszabbíthatja.
a határozat kihirdetésére: 2010. augusztus 18.
a határozat végrehajtására: 1-4. pont esetében: azonnal
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

105/2010. (VII.8.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy a távhőellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a lehetséges megoldásra
vonatkozó - műszaki és gazdálkodási körülmények vizsgálatát is tartalmazó - megvalósíthatósági
tanulmányterv készüljön.
2. Megbízza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásával és az ahhoz
szükséges tárgyalások lefolytatásával a VÉRT-tel az MVM-el illetve a Magyar Energia Hivatallal. A
Megbízási szerződés tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
3. A megvalósíthatósági tanulmány költségeinek részbeni fedezetéül 10 millió forintot biztosít (8 millió forint
+ ÁFA) a költségvetésében, az általános tartalék terhére. A tanulmány elkészítésének határideje: 2010.
szeptember 10.
4. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy minden lehetséges módon és eszközzel támogatja a Vértesi Erőmű Zrt.
jelenlegi telephelyén, szenes alapú és azt kiegészítő más egyéb alternatív tüzelőanyag égetésével, minimum
2014-ig történő működtetését.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. július 16.
a határozat végrehajtására: 2010. szeptember 10.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

106/2010. (VII.8.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a 0277/17 hrsz.-ú, 1112 m2 nagyságú, kert művelési ágú, a 0277/19 hrsz.-ú, 732 m2 nagyságú,
kert művelési ágú, a 0277/26 hrsz.-ú, 912 m2 nagyságú, kert művelési ágú, és a 0277/28 hrsz-ú, 812 m2
nagyságú, kert művelési ágú területek zárt eljárásban történő értékesítésével.
2. Utasítja a polgármestert a vételi ajánlatok döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. július 16.
a határozat végrehajtására: 2010. szeptember 14.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
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107/2010. (VIII.20.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. augusztus 20-ai rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
1. Pályázat benyújtása a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz nemzetközi sítábor szervezése céljából
2. A bölcsőde bővítése és felújítása a KDOP-2009-5.2.2 számú projekt keretében
3. A 2010. évi bányásznapi ünnepség szervezésének támogatása
Zárt ülés:
4. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak újraválasztása, Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak, Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

108/2010. (VIII.20.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete :
1.Pályázatot nyújt be a Nemzetközi Visegrádi Alap „Standard Grants” elnevezésű pályázati felhívására
nemzetközi sítábor szervezése céljából az alábbi feltételek mellett:
· A sítábor helye, ideje: Malá Lucivná, Szlovákia, 2011. február hónapban 7 nap, 6 éjszaka
· Együttműködő partnerek: Vágsellye, valamint Vágsellye csehországi és lengyelországi
partnertelepülései, Telc és Konskie városai
· Résztvevők köre: településenként legfeljebb 32 gyermek és kísérőik, összesen legfeljebb 136 fő
· A táborozás összköltsége: legfeljebb 31.000 Euró (288 Ft/Euró áron számolva legfeljebb
8.928.000,- Ft, a résztvevők számának függvényében)
· Igényelt támogatás összege: a költségek legfeljebb 50 %-a igényelhető támogatásként azaz 15.500
Euró (288 Ft/Euró áron számolva 4.464.000,- Ft)
· A támogatás folyósítása utólagosan, számlák, pénzügyi bizonylatok benyújtását követően
történik. Oroszlány Város Önkormányzata vállalja a támogatás megelőlegezését.
· A sítábor költségeinek támogatással nem fedezett részét a résztvevő települések finanszírozzák, a
rájuk eső költségek közvetlen megtérítésével. Oroszlány Város Önkormányzata akként, hogy az
utazás költségeként 300.000,- Ft-ot biztosít a költségvetésében rendelkezésre álló nemzetközi
kapcsolatok előirányzata terhére, a támogatással nem fedezett egyéb költségeket pedig részvételi
díj formájában a táborban résztvevő személyek közvetlen befizetésével biztosítja.
2.Felkéri Rajnai Gábor polgármestert, hogy az együttműködő partnertelepülésektől a projektben való
részvételre és a támogatással nem fedezett költségek biztosítására vonatkozó nyilatkozatokat beszerezze.
3. Nyertes pályázat esetén felkéri Hartmann Józsefet, a Ságvári Endre Általános Iskola igazgatóját a sítábor
szervezési feladatainak ellátására, a támogatással nem fedezett költségek résztvevőktől történő
beszedésére.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2010. augusztus 28.
a partner-települések nyilatkozatainak beszerzésére:
2010. szeptember 10.
a pályázat benyújtására
2010. szeptember 15.
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Judi Erzsébet jegyző

109/2010. (VIII.20.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde bővítése és felújítása tárgyú projekt
megvalósításához 25.594.225,- Ft összegű pótlólagos forrást biztosít a beruházási céltartalék terhére. A
projekt forrásainak megoszlása a következőképpen alakul:
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Projekt megnevezése

Saját erő
(bruttó Ft)
Az oroszlányi Bölcsőde 34.481.324,bővítése és felújítása
(KDOP-2009-5.2.2/B09-2009-0013 számú
projekt)
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

összege Támogatás (bruttó Ft)
79.983.889,-

Összesen (bruttó Ft)
114.465.213,-

2010. augusztus 28.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

110/2010. (VIII.20.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Az oroszlányi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet által 2010. szeptember 4-én megrendezésre kerülő
bányásznapi ünnepség szervezését -kizárólag kulturális, művészeti programok rendezése céljából- bruttó
500 E Ft-tal támogatja a költségvetés általános tartaléka terhére.
2.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti támogatási megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat végrehajtására: 2010. augusztus 30.

111/2010. (VIII.20.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A 30/2010. (II. 23.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi, egyidejűleg az oroszlányi
Szavazatszámláló Bizottságok tagjává, póttagjává a következő személyeket választja meg:
1. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Geyer Sándorné
Schüller Andrásné
Erdélyi Sándorné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Zalaváriné Szétag Éva
Varga Katalin
Szendrey Júlia
Pisné Takács Éva
Pis Judit
2. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Gurszky Gézáné
Böhm Tímea
Nagy János
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Modrián Béla
Modriánné Kóti Gizella
Ödev Hajnalka
3. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Milchram Dorottya
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Pasztusics Jenőné
Kukucska Ferencné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Klausz Istvánné
Schnel Katalin
Szaló Katalin
Biró Józsefné
4. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Simon László
Izsó Jánosné
File Sándorné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Győri-Sipos Sándorné
Molnár Zsanett
Hermann Istvánné
Lőrincz Lászlóné
Bottka Lászlóné
Danis József
5. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Szpevák Erzsébet
Mihályi Istvánné
Schattinger Zsolt

Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Pardi Sándorné
Magyar Endre
Nemes Rozália Éva
6. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Nagy-Pálné Hajas Veronika
Oradanné Göncz Anikó
Nagy Attiláné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Kandó Ferencné
Öreg József Imréné
Pankasz Lajosné
Kovács Lászlóné
Horváth Csilla Zsuzsanna
Németh Imelda Mária
Schlai Imréné
7. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Szántó Tiborné
Novák Pálné
Béres József Fürst
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Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Keresztúri Istvánné
8. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Hering Istvánné
Kishonti Károlyné
Társi Béla
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Korponai Andrea
Hering Zsuzsanna
Hering István
9. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Szemánné Dubovinszki Andrea
Mészáros Ferencné
Nagy Andrásné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Földszin Edit
10. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Brunner Dezsőné
Péterné Turi Mária
Péter Melinda
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Jalsovszki Jánosné
Sas Éva Andrea
Kakucsi Mónika
Kozma Miklósné Táncsics udvar 15. IV./2.
Flórián Ervin
Ublauer Katalin Piroska
11. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Manner Pálné
Lóczi Józsefné
Manner Judit
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Fintorné Izsó Gabriella
Magyar Lajosné
Becsákné Jobb Szilvia Katalin
Pogrányi Péterné
Pogrányi Péter
Demeter Józsefné
Lóczi Anita
Jászka Béláné
12. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
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Kóti Istvánné
Józan Gábor Ottóné
Martonné Szabó Teréz
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Józan Ottó György
Szücs Ágnes
Számel Andrea
13. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Molnár Rózsa Ibolya
Gyurkáné Nagy Olga
Karácsonyné Izsó Ildikó
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Dombi Kinga Márta
Nagy Anikó
14. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Nagy Péterné
Káh Ferencné
Kis Balázsné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Szántó Istvánné
Pásztorné Kis Gabriella
15. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Tóth Miklósné
Ifj. Gombos Lászlóné
Éder Erzsébet
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Palhad István
16. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Gáspár Mária
Orsó Györgyné
Csulik János
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Somoskői Lászlóné
Gombosné Márkus Anita
2. A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a települési kisebbségi szavazatszámláló
bizottság tagjává, póttagjává a következő személyeket választja meg:
800. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Szabó Imre
Troll Klára
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Újvári Sándor Károlyné
Köcse Istvánné
Gyurenka Ágota
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Nagy Lajosné
Társiné Kiss Mariann
Nemcsényi Ferencné
Babai Beatrix
Danyi Ilona
Ács Miklós
Szabó József
Vidák Mária
3. Oroszlány Helyi Választási Bizottság póttagjává Szikszai Istvánnét választja meg.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. augusztus 28.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
112/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 14-ei ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
1.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2.
Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 10/2009. (IV.9.) Ör. rendelet módosítása
3.
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,
felújításának támogatásáról szóló 6/2008. (IV.9.) Ör. rendelet módosítása
4.
Parkfenntartási előirányzat módosítása
5.
Talajvíz okozta károk helyreállítása érdekében tett intézkedések
6.
Oroszlány Város közoktatási intézményeinek létszámváltozása
7.
A Városi Gyámhivatal feladatváltozása
8.
A 2010. évi költségvetés – 1/2010. (II.27.) Ör. rendelet – módosítása
9.
Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
10. Megvalósíthatósági tanulmány a távhőellátás folyamatosságának biztosítása érdekében
11. Önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntések
12. A Béke-szálló hasznosításának, működtetésének vizsgálatáról szóló belső ellenőrzési jelentés
13. Beszámoló Oroszlány város közoktatási intézményeinek 2009/2010. évi munkájáról
14. A Gyermek Kuckó Alapítvány önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése
15. Tájékoztató Oroszlány város környezeti állapotáról
16. „Jó tanuló, jó sportoló” pályázat kiírása
17. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
18. Megyei Príma Díjra jelölés
19. Keresztes Hajnalka Julianna adósságkezelési támogatásával kapcsolatos fellebbezése
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

113/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
3.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
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2a)
2b)
2c)
2d)
2e)
3.

4.

5.
6.
7.

Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. 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 2011. évi költségvetésben a rendszeres pénzbeli ellátások
szakfeladaton biztosítja.
Elfogadja, hogy a Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény, a József Attila Általános Iskola és
a Ságvári Endre Általános Iskola pedagógiai programjának jóváhagyása a törvényben foglalt általános
előírások – a pedagógiai program szakértővel történő véleményeztetése, felmenő rendszerben történő
bevezetés - alkalmazásától való eltérés szerint történjen a tanulók minősítésére, értékelésére
vonatkozóan.
A 2010. évi költségvetésében 900.000,- Ft összegű előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére a
2012. évi londoni olimpiára való felkészüléshez. Ezen előirányzatból az Oroszlányi Triatlon és
Szabadidősport Egyesületet 450.000,- Ft, az Oroszlányi Városi Súlyemelő Egyesületet úgyszintén
450.000,- Ft összegű egyszeri támogatásban részesíti, melyet Szalai Szandra, illetve Krutzler Eszter
olimpiai felkészülésére kell fordítani, 2010. december 31. napjáig. Felhatalmazza Rajnai Gábor
polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
A 4.783 E Ft összeget az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének kiadásaira a
2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy azt a társulás a 2011.
évi költségvetése terhére visszafizeti.
Elfogadja a Ságvári Endre Általános Iskola által - a kompetenciafejlesztés érdekében - készített
intézkedési tervét.
Egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Szociális Szolgálat, mint projektgazda pályázatot nyújtson be
TÁMOP-5.2.5-A-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok című pályázati
kiírásra.

Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2010. szeptember 22.
a nyilatkozat továbbítására a 2c) pont esetében: 2010.
szeptember 30., a pályázatok kiírására a 2c) pont esetében:
2010. október 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 2c) pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
a 2d) pont esetében: Veilandics Béla ESZB elnök

114/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az előterjesztés 5-9. pontjaiban
rögzített forgalomtechnikai változtatások megvalósítását.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. szeptember 22.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

115/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,
felújításának támogatásáról szóló módosított 6/2008. (IV.9.) Ör. rendelet alapján beérkező pályázatok
támogatására 2010. évi költségvetésében 8.408 E Ft összegű előirányzatot biztosít, melynek forrása a
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17/2010. (II.23.) Kt. sz. határozattal az ÖKO-PROGRAM, LFP-2009-LA-9 kódszámú pályázaton való
részvétel támogatása céljából elkülönített előirányzat maradványa.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. szeptember 22.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

116/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a városi parkfenntartás előirányzatának egyszeri 5.000.000 Ft +áfa összeggel történő
kiegészítésével.
2. A kiegészítés anyagi fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. szeptember 22.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

117/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A helyi vízkárok megelőzése érdekében az Eszterházy utcai talajvíz elvezetés (drénrendszer kiváltás)
kivitelezési munkálataira 2.000 E Ft-ot, az Erdész utca csapadékvíz-elvezetés beruházás előkészítésére és
engedélyezésére 3.000 E Ft-ot különít el a költségvetés „Beruházási céltartalék” sorának terhére.
2. Utasítja a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés módosításakor gondoskodjon költségvetés
„Vízkármegelőzés tervezési munkálatok: 3.000 E Ft” sor címének és összegének „Vízkár megelőzési
munkálatok: 8.000 E Ft” címre és összegre történő módosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős:
Rajnai Gábor polgármester

118/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó, az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola, a
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola, a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
valamint a Ságvári Endre Általános iskola létszámváltozását az alábbiak szerint határozza meg:
Intézmények

2010. évi elfogadott
létszám
EGYMI
57,41
Eötvös L. Szakk. Isk.
53,94
Lengyel József Gim.
59,02
Bakfark B. A. M.
20,95
Ságvári
Általános
73,16
Iskola

Változás
+1,00
-2,01
-2,96
- 0,39
+0,36

2010. évi módosított
létszám
58,41
51,93
56,06
20,56
73,52

2a) A Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó, az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola, a
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola és a Ságvári Endre Általános Iskola 2010. évi kiadásait
az alábbiak szerint módosítja:
Intézmények

Személyi juttatás (E Járulék (E Ft)
Ft)
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Személyi juttatás (E
Ft)

EGYMI
Eötvös L. Szakk. Isk.
Lengyel József Gim.
Ságvári
Általános
Iskola

+463
-930
-1.370
+167

+125
-251
-370
+45

+588
-1.181
-1.740
+212

2b) Utasítja a polgármestert, hogy az intézmények létszámváltozását, valamint bér- és járulék kiadásainak
változásait a költségvetésen vezesse át.
3a) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pusztavám Község Önkormányzatával
kötendő közoktatási megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
3b) Felhatalmazza a polgármestert Pusztavám Község Önkormányzatával kötendő közoktatási megállapodás
aláírására.

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtására: az 1. pont esetében: 2010. szeptember 1.
a 2. pont esetében: a 2010. évi költségvetés módosítása
a 3. pont esetében: 2010. szeptember 30.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: az 1. pont esetében: Vecserdi Jenőné, az EGYMI igazgatója, Grúber
György, az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola igazgatója,
Radványiné Varga Andrea, a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatója, Domina József a Bakfark Bálint
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Hartmann József
a Ságvári Endre Általános Iskola igazgatója
2-3. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester

119/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 2010. szeptember 15-étől engedélyezi a polgármesteri hivatal köztisztviselői létszámának 1 fővel történő
emelését.
2. Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezze meg az álláshely
kiadásait, és a polgármesteri hivatal létszámváltozását a költségvetésen vezesse át.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtásra: a 2. pont esetében azonnal
a határozat kihirdetéséért: dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

120/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolóját az alábbiak szerint jóváhagyja:
1.
2.

A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – Oroszlány
város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.27.) Ör. rendeletében
meghatározott címrend szerint - tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az
alábbiak szerint fogadja el:
adatok EFt-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2009. első félévi
Teljesítés
megnevezése
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása
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Kiadások főösszege
Bevételek főösszege
3.

4.180.007
4.180.007

4.591.336
4.591.336

1.975.182
1.918.699

43 %
42 %

Az önkormányzat 2010. I. félévi teljesítését a határozat alábbi mellékletei szerint fogadja el:
- 1. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2010. I. félévi költségvetése (bevételek),
- 2. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2010. I. félévi költségvetése (kiadások),
- 3. számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2010. I. félévi bevételeinek részletezése,
- 4. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2010. I. félévi bevételei,
5.a számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2010. I. félévi bérjellegű kiadásai,
- 5.b számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2010. I. félévi egyéb dologi kiadásai,
- 5.c számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2010. I. félévi közüzemi díj kiadásai,
5.d számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2010. I. félévi segélyezés teljesítése és
működési célú pénzeszköz átadások 2010. I. félévi teljesítése,
- 6. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2010. I. félévi kiadásai,
7. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2010. I. félévi felhalmozási kiadásai,
8. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2010. I. félévi felújítási kiadásai,
9. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2010. I. félévi adósságszolgálatának teljesítése,
9.a számú melléklet: Hitelállomány 2010. június 30-án,
10. számú melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2010. I. félévi költségvetés teljesítése,
11. számú melléklet: Intézményfinanszírozás alakulása 2010. június 30-ig,
12. számú melléklet: Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása
2010 I. félévben,
13. számú melléklet: 2010 évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai.

Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetésére: 2010. szeptember 22.
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

121/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Támogatja a BHD Hőerőmű Zrt-nek a Vértesi Erőmű Zrt telephelyére telepítendő szalmatüzelésű
biomassza kiserőmű telepítésével kapcsolatos elképzelését.
2. Az erőmű megvalósítása érdekében megköti a BHD Hőerőmű Zrt-vel az előterjesztés 3. számú melléklete
szerinti együttműködési megállapodást és annak aláírására, illetőleg az együttműködési megállapodásban
foglaltak végrehajtására felhatalmazza a polgármestert.
3. Elfogadja a 105/2010 (VII.8) Kt. számú határozata végrehajtása érdekében a Reál-Energo Kft által
készített tanulmányt.
4. Felkészülve arra az esetre, ha a 2. pont szerinti együttműködési megállapodásban foglaltak az
önkormányzaton kívülálló okok miatt mégsem valósulnak meg, a Reál-Energo Kft 3. pontban említett
tanulmányában tett javaslatai közül a biomassza tüzelésű forróvíz kazánnal történő fűtőmű építése
részletes feltételeinek kidolgozására kíván megbízást adni.
5. Megbízza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t a távfűtéssel ellátott társasházi és lakásszövetkezeti lakások
szabályozhatósága megoldási módozatai feltételeinek a kidolgozásával.
Határidő:
Felelős:

az 1-3 és 5. pontokra: azonnal
a 4. pontra: 2010. november 30.
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

122/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1a) Egyetért a volt Gárdonyi G. Általános Iskola tetőszigetelésének felújításával. A fejlesztés anyagi fedezetét
1.300.000 Ft + áfa összegben a beruházási céltartalék terhére biztosítja.
1b) Utasítja a polgármestert a felújítási munkákra vonatkozó, kivitelező kiválasztására irányuló pályázat
előkészítésére.
2. Egyetért az Oroszlány, Táncsics Mihály út 20. fsz. 3. szám alatti, 53 m2-es komfortos lakás piaci elven
történő bérbeadásával.
3a) Egyetért a Környe-Bokod Takarékszövetkezet tulajdonában álló Oroszlány, 1975/1/A hrsz.-ú, 544 m2
nagyságú, irodaház megnevezésű, Móricz Zs. u. 2-4. számú ingatlan 1/12-ed részének, 5.500.000 Ft
vételáron történő megvásárlásával.
3b) A vásárlás anyagi fedezetét a beruházási céltartalék terhére biztosítja.
3c) Utasítja a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződés előkészítése érdekében vegye fel a kapcsolatot a
Környe-Bokod Takarékszövetkezettel. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
4a) Egyetért az Oroszlány, 0340/9 hrsz.-ú ingatlan 86/540-ed részének - 387,3 m2- megvásárlásával.
4b) Utasítja a polgármestert a szerződés előkészítésére és jóváhagyás céljából a Képviselő-testület novemberi
ülésére történő előterjesztésre.
4c) Utasítja a polgármestert, hogy a 0340/9 hrsz.-ú ingatlan fennmaradó 22/540-ed részének tulajdonosaival a
0340/6 hrsz.-ú ingatlant érintő idegen használat rendezése érdekében folytasson le egyeztetést, és annak
eredményét terjessze a Képviselő-testület novemberi ülésére.
5a) Egyetért a 0277/17 hrsz.-ú, 1112 m2 nagyságú, kert művelési ágú ingatlan 55.600 Ft összegen, a 0277/19
hrsz.-ú, 732 m2 nagyságú, kert művelési ágú ingatlan 36.600 Ft összegen, a 0277/26 hrsz.-ú, 912 m2
nagyságú, kert művelési ágú ingatlan 45.600 Ft összegen, és a 0277/28 hrsz-ú, 812 m2 nagyságú, kert
művelési ágú ingatlan 40.600 Ft összegen történő értékesítésével.
5b) Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
6a) Egyetért az önkormányzati tulajdonban álló, oroszlányi 0340/6 hrsz.-ú, 8724 m2 nagyságú, szántó
művelési ágú ingatlan 972,8 m2 nagyságú részének a 0340/9 hrsz.-ú, 2432 m2 nagyságú, szántó művelési
ágú terület 216/540-ed részarányú -973 m2- területtel történő cseréjével 1.191.925 Ft összegben.
6b) A vásárlás anyagi fedezetét a beruházási céltartalék terhére biztosítja, az értékesítésből származó bevétel a
megtervezett ingatlanértékesítés javára kerül elszámolásra.
6c) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. szeptember 22.
a határozat végrehajtására: az 1a), 1b), 3c) pont esetében: 2010. szeptember 22.
az 5b), 5c) pont esetében: 2010. novemberi képviselő-testületi ülés
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

123/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
A Képviselő-testület elfogadja a Béke-szálló hasznosításának, működtetésének vizsgálatáról szóló ellenőrzési
jelentést.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. szeptember 22.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

124/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fenntartásában működő közoktatási
intézmények 2009/2010. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját, és köszönetét fejezi ki az
intézmények valamennyi alkalmazottjának az elmúlt tanévben végzett munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. szeptember 22.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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125/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gyermek Kuckó Alapítvány önkormányzati támogatások
felhasználásáról szóló ellenőrzési jelentést.
2. Felszólítja a Gyermek Kuckó Alapítványt a 2006. évi önkormányzati támogatás – 13.853.000,- Ft, azaz
Tizenhárommillió-nyolcszázötvenháromezer forint – elszámolásának bizonylatokkal történő
alátámasztására, illetve ennek hiányában a 2006. évi önkormányzati támogatás 2010. október 15. napjáig
történő visszafizetésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. szeptember 22.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

126/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány város környezeti állapotáról
szóló tájékoztatót.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. szeptember 22.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: dr. Judi Erzsébet jegyző

127/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint pályázatot ír ki a „Jó
tanuló, jó sportoló” cím adományozására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. szeptember 22.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

128/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Scherlein Mártát, a Ságvári Endre Általános Iskola
igazgatóhelyettesét javasolja a Komárom-Esztergom Megyei Príma Díjra.
Felelős: a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester
Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtására: 2010. szeptember 15.

129/2010. (IX.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Keresztes Hajnalka Julianna fellebbezését elutasítja,
egyidejűleg a 2/1802/2010. számú, 2010. június 17. napján kelt határozatot helyben hagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. szeptember 22.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

130/2010. (IX.21.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 21-ei ülésén az alábbi napirendi
pontot tárgyalja:
1. A 2010. évi költségvetés – 1/2010. (II.27.) Ör. rendelet – módosítása
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

131/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 14-ei ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1.
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
2.
Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele
3.
A 18/2000. (X. 3.) ÖK. - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata – rendelet
módosítása (tiszteletdíjak megállapítása), bizottsági tagok megválasztása, külső bizottsági tagok
eskütétele
4.
Alpolgármester választása, eskütétele
5.
A polgármester illetményének, juttatásainak megállapítása
6.
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
7.
A Képviselő-testület 2010. október, november és december havi munkatervének meghatározása
8.
Rajnai Gábor végkielégítésének megállapítása
Zárt ülés:
9.
Dr. Judi Erzsébet jegyző személyi ügye
Nyílt ülés:
10. Jegyzői pályázat kiírása, a feladatok ellátására megbízás
11. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása
12. 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv
13. A Rákóczi Ferenc úti járdakorszerűsítés (I. ütem) kivitelezési munkálatai
Határidő:
Felelős:

azonnal
Takács Károly polgármester

132/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját elfogadta
a 2010. évi október 3-ai választás eredményéről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010.október 22.
a határozat kihirdetésére: megbízott jegyző

133/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A képviselő testület bizottságait, valamint a bizottságok személyi összetételét a következők szerint
határozza meg:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Elnök: Rajnai Gábor
Képviselő tag: Hartmann József, Szabó Mihály, Gyuga Mihály, Veilandics Béla
Külső bizottsági tagok: Elekes Diana, Halász István, Hartyáni László, Kristyák Viktor
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Elnök: Veilandics Béla
Képviselő tag: Módi Miklós, Vargáné Vojnár Katalin, Szabó Mihály
Külső bizottsági tagok: Danó Ibolya, Illeg Pál, Przygoczki Ferenc
MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
Elnök: Orbán Ferenc
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Képviselő tag: Vargáné Vojnár Katalin, Székely Antal, Hartmann József
Külső bizottsági tagok: Farnadi Lászlóné, Pappné Vidák Erzsébet, Jugovics József
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
Elnök: Gyuga Mihály
Képviselő tag: Torma Lajos, Veilandics Béla, Orbán Ferenc
Külső bizottsági tagok: Huber Antal, Viczena Kitti, Metzger Gyula
2. Az alábbi önkormányzati feladatok ellátására tanácsnokká választja a következő személyeket:
önkormányzat gazdálkodásának felügyelete: Hartmann József
szociális és egészségügyi ellátás felügyelete: Módi Miklós
oktatás, közművelődés, sport felügyelete: Vargáné Vojnár Katalin
városfejlesztési, város rendezési tervek és programok, beruházások, önkormányzati vagyon
hasznosításának felügyelete: Torma Lajos
3. A 18/2000. (X.3.) Ör. rendelet 1. sz. mellékletének (1) bekezdésében szabályozott - a települési
képviselő, bizottsági elnök, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjának megállapítását felülvizsgálta, a tiszteletdíjakat nem módosítja.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2010. október 22.
Felelős: a határozat kihirdetésére: megbízott jegyző

134/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete támogatta, hogy az alpolgármester megválasztását
célzó szavazólapra Papp Péter Attila neve felkerüljön.
Határidő:
azonnal
Felelős:megbízott jegyző

135/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság elnökévé Torma
Lajos, a bizottság tagjaivá Orbán Ferenc és Szabó Mihály települési képviselőt megválasztotta.
Határidő: a határozat kihirdetésre: 2010. október 22.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: megbízott jegyző

136/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízatásának időtartamára Papp Péter Attilát
társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. október 22.
a határozat kihirdetéséért: megbízott jegyző

137/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. év október hó 3. napjától kezdődően
1. Takács Károly 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. a költségtérítés összegét havi 154.350,- Ft-ban határozza meg, melynek kifizetése havonta történik;
4. felhatalmazza a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a polgármesterrel a saját gépjármű hivatalos célú
használatára vonatkozó külön megállapodást kösse meg, a kamatmentes illetményelőleg felvételét
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engedélyezze. Felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy a jutalom negyedévente történő kifizetéséhez a
képviselő-testület tevékenységének munkaterv szerinti végrehajtásának értékelése alapján járuljon hozzá;
5. éves „Cafetéria” juttatását – a köztisztviselőkével azonos mértékben – az önkormányzat költségvetési
rendeletében állapítsa meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. október 22.
a határozat kihirdetéséért: megbízott jegyző

138/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Papp Péter Attila társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 180.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. október 22.
a határozat kihirdetéséért: megbízott jegyző

139/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. október, november és december hónapi
ülésnapjait és munkatervét az előterjesztés melléklete szerint határozza meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. október 22.
megbízott jegyző

140/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testület Rajnai Gábor leköszönő polgármester részére
négyhavi illetményének megfelelő összegű, egyszeri bruttó 2.058.000 Ft végkielégítést állapít meg.
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2010. október 22.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: megbízott jegyző

141/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Dr. Judi Erzsébet, Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala jegyzőjének 2010. év október hó 4. napján
kelt írásos bejelentése alapján közszolgálati jogviszonyának 2010. év október hó 14. napjától történő
lemondását elfogadja.
2. Nevezett köztisztviselőt 2010. év október hó 14. napjáig mentesíti a munkavégzés alól, a lemondási idő
letöltésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. október 22.
a határozat kihirdetéséért: megbízott jegyző

142/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az előterjesztés melléklete szerint pályázatot ír ki a megüresedő jegyzői állás betöltésére. A munkakör a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8.§ (1) bekezdése, valamint a 10. §-a, és a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján kerül betöltésre.
2. Felhatalmazza a polgármestert a jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázati felhívás – Ktv. 10. § -ban
foglaltak szerinti – közzétételére.
3. Kormosné dr. Kovács Katalin aljegyzőt bízza meg 2010. október 14. napjától a jegyzői munkakör
ellátásával az új jegyző kinevezéséig.
94

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat kihirdetéséért: megbízott jegyző

143/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
Hajléktalan Ellátó Egységének módosított szakmai programját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. október 22.
a határozat kihirdetéséért: megbízott jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
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144/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint elfogadja az
Önkormányzati Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. október 22.
a határozat kihirdetéséért: megbízott jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Szociális Szolgálat 48/2010.
(IV.27.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
11. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. Működési köre:

Oroszlány Város közigazgatási területén:
- szociális étkeztetés
- idősek nappali ellátása
- időskorúak átmeneti ellátása
- hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
- adósságkezelési szolgáltatás
- bölcsődei ellátás
- családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása,
krízis helyzetben lévők esetén 6 férőhelyen az ország
egész területe
Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd közigazgatási
területén:
- nappali melegedő
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás
Oroszlány, Kecskéd, Kömlőd közigazgatási területén:
- házi segítségnyújtás”

12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„12. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv”
A 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„15. Alaptevékenysége
562917 Munkahelyi étkeztetés
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
a) Gondozási egység keretein belül
889921 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, házhozszállítással, illetve elvitellel biztosít ebédet
azoknak,
akik
szociális
rászorultságuk,
fogyatékosságuk,
pszichiátriai–
illetve
szenvedélybetegségük, valamint egészségi állapotuk miatt azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak
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tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
881011 Idősek nappali ellátása
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
889921 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
Időszakos férőhelyek biztosítása a téli időszakban (november 1-től április 30-ig) közvetlen
életveszély elhárítására. Időszakos férőhelyek száma: 25.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
889924 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
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-

A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése

d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
889101 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 128 férőhelyen.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.

e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
889924 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.”
16. pontja az alábbiak szerint változik:
„16. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.”
A Képviselő-testület a módosító okiratot a 144/2010. (X.14.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2010. október 14.

………………..
jegyző

Takács Károly
polgármester
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145/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint elfogadja az
Önkormányzati Szociális Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. október 22.
a határozat kihirdetéséért: megbízott jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester

melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 90. §-a alapján az alábbi okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelyei:

Önkormányzati Szociális Szolgálat
2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
2840 Oroszlány, Mátyás Király utca 7.
2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7.
2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
201276
Oroszlány, Város Önkormányzata
1998. július 1.

4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alap és szakosított ellátást biztosító szociális intézmény
9. Szakágazati besorolása:
879060 Egyéb bentlakásos ellátás
10. Az intézmény típusa:
Integrált intézmény
11. Működési köre:
Oroszlány Város közigazgatási területén:
- szociális étkeztetés
- idősek nappali ellátása
- időskorúak átmeneti ellátása
- hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
- adósságkezelési szolgáltatás
- bölcsődei ellátás
- családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása,
krízis helyzetben lévők esetén 6 férőhelyen az ország
egész területe
Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd közigazgatási
területén:
- nappali melegedő
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás
Oroszlány, Kecskéd, Kömlőd közigazgatási területén:
- házi segítségnyújtás
12. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
13. Vezetőjének kinevezési rendje:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
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Képviselő-testülete pályázat útján határozatlan időre adhat
intézményvezetésre kinevezést.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

15. Alaptevékenysége
562917 Munkahelyi étkeztetés
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
a) Gondozási egység keretein belül
889921 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, 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, Hunyadi János utca
7.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
881011 Idősek nappali ellátása
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
889921 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
Időszakos férőhelyek biztosítása a téli időszakban (november 1-től április 30-ig) közvetlen
életveszély elhárítására. Időszakos férőhelyek száma: 25.
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c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
889924 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése
d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
889101 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 128 férőhelyen.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
889924 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.
16. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
17. A 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 11 661 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
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-

térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

18. 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, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
19. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2004. március 27.
Dr. Judi Erzsébet s.k.
Jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester

ZÁRADÉK
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2010. (IV.27.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 144/2010. (X.14.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 145/2010. (X.14.) Kt. számú határozatával hagyta
jóvá.
Az alapító okirat 11. pontjának módosítása 2010. november 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2010. október 14.

……………………….
jegyző

Takács Károly
polgármester

146/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti 2011. évi ellenőrzési terv I., II., III., és IV. pontjait.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2010. október 22.
megbízott jegyző

147/2010. (X.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. A 14/2003. (II.25.) Kt. határozat szerinti pályázatokat elbíráló munkacsoport 50/2010. (X.1.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
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2. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert, hogy „A Rákóczi Ferenc úti járdakorszerűsítés (I. ütem)
kivitelezési munkálatai” tárgyban indítson új pályáztatási eljárást, mely során a korábbi eljárás
valamennyi ajánlattevőjét hívja fel ismételt ajánlattételre az alábbi módosított tartalommal:
§ A járdakorszerűsítés sávok kialakítása nélkül valósul meg. A beruházás két része: a Rákóczi
Ferenc út járdaburkolata Táncsics M. út - Fürst S. u. közötti szakaszának, valamint Bánki D. u. Fürst S. u. közötti szakaszának korszerűsítési munkálatai.
§ Az ajánlatkérés alternatív ajánlatok benyújtására irányul, kizárólag térkő-burkolatú és kizárólag
aszfaltburkolatú megvalósításra.
§ Az ajánlattételi határidő: 2010. november 4.
§ A teljesítési határidő: 2010. december 6.
3. Az eljárást lezáró döntést -beleértve az alternatívák közötti választást is- a közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzések szabályait rögzítő 14/2003. (II.25.) Kt. határozat szerinti pályázatokat elbíráló munkacsoport
hozza meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2010. október 22.
megbízott jegyző

148/2010. (XI.4.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 4-ei rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
1.
Az egészségügyi alapellátás biztosítása az V. számú háziorvosi körzetben
2.
Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés-tervezésének előkészítése
3.
Tagdelegálás önkormányzati társulások Társulási Tanácsaiba
4.
E.ON villamos energia kedvezmény igénybevételének internet hozzáféréssel történő biztosítása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Takács Károly polgármester

149/2010. (XI.4.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Oroszlány Város Önkormányzata és az INTERMED Bt. (Tatabánya, Komáromi u. 27.) képviselője: Dr.
Laky Zoltán háziorvos között egészségügyi alapellátás biztosítása körében háziorvosi alapellátás területi
ellátási kötelezettséggel történő feladatellátásra/feladatátvállalásra 2002. júniusában megkötött megbízási
szerződés felmondását - Dr. Laky Zoltán háziorvos 2010. október 1. napjával történő felmondása alapján az V. számú háziorvosi körzet betöltésének időpontjával, de legkésőbb 2010. december 31. napjáig tartó
felmondási idővel elfogadja.
2. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjék az Oroszlány V. számú háziorvosi körzetnek a háziorvossal
történő, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben foglalt szakmai szabályok szerinti betöltéséről.
3. Amennyiben az V. számú háziorvosi körzet nem kerül háziorvossal betöltésre, úgy a képviselő-testület a
decemberi ülésén újratárgyalja a háziorvosi tevékenység körzetben történő ellátásának lehetőségeit.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. november 12.

150/2010. (XI.4.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepciójának
megalkotását a következő Ütemterv szerint hajtja végre.
ÜTEMTERV
Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójának megalkotására
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1

Feladat
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
Tervezési irányelvek meghatározása a helyi kisebbségi
önkormányzatokra vonatkozóan

Felelős

Határidő

Jegyző

Pénzügyi Osztály vezetője

2010. 11. 03.

Pénzügyi Osztály vezetője

2010. 11. 03.

Pénzügyi Osztály vezetője

2010. 11. 03.

A 2011. évi működési célú pénzeszköz átadások
tervszámainak összeállítása az előző évi tervszámok,
illetve megállapodások alapján
A 2011. évre vonatkozó költségvetési tervszámok
összeállítása és benyújtása a Pénzügyi Osztály vezetője,
illetve a revizor felé

Pénzügyi Osztály vezetője

2010. 11. 12

Intézményvezetők
Polgármesteri
osztályvezetői

2010. 11.12.

5

Az önkormányzati intézmények tervszámainak
ellenőrzése és benyújtása a jegyzőnek

6

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 2011. évi működési célú pénzeszköz
átadásokról
A helyi kisebbségi önkormányzatok véleményének
kialakítása a koncepcióról
A 2011. évi költségvetési koncepció kiküldése a
bizottsági és kisebbségi önkormányzati véleményekkel
együtt a Képviselő-testületi tagoknak
A 2011. évi költségvetési koncepció képviselő-testületi
tárgyalása

Belső ellenőrzési vezető, 2010. 11. 17.
Művelődési és közoktatási
ügyintéző
Pénzügyi Osztály vezetője
2010. 11. 17.

2

3

4

7
8
9
10
11

12

13
14

15

Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály vezetője

2010. 11. 22.

Jegyző

2010. 11. 25.

Polgármester
Polgármester

2010. 12. 02.
2010. 12. 03.

Polgármester

2010. 12. 03.

Bizottsági elnökök

2010. 12. 08.

Helyi
kisebbségi
mányzatok elnökei
Polgármester

Polgármester

a határozat végrehajtásáért: az Ütemterv szerint megnevezettek
a határozat végrehajtására: az Ütemterv szerint meghatározott időpontok

151/2010. (XI.4.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
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Hivatal

önkor- 2010. 12. 08.
2010. 12. 10.

2010. 12. 14.

1.
2.

A Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába tagként Vargáné Vojnár
Katalin és Székely Antal települési képviselőket delegálja.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagként
Takács Károly polgármestert és Gyuga Mihály települési képviselőt delegálja.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2010. december 1.
Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző

152/2010. (XI.4.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Térítésmentesen személyes segítségnyújtást és technikai feltételeket (számítógépes internetes hozzáférést)
biztosít a villamos energia közszolgáltatókhoz engedményes díjfizetés érdekében történő internetes
bejelentkezéshez. A számítógépes internetes hozzáférést az oroszlányi lakosok számára Oroszlány Város
Polgármesteri hivatalában a hivatal nyitvatartási ideje alatt 1 számítógépes munkaállomáson 2010.
november 30. napjáig teszi lehetővé.
2. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjék az 1. pont szerinti feltételek biztosításáról, valamint a regisztrációs
lehetőség lakosság számára történő közhíreléséről.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

azonnal
Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző

153/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 23-ai ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
1.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2010. (III.11.) Ör. rendelet módosítása
3.
A parkolóhelyek kialakításáról, megváltásáról szóló 26/2003. (XII. 24.) Ör. rendelet módosítása
4.
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2000. (X.3.) Ör. rendelet
módosítása
5.
Önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntések
6.
A közterület-használati díjak módosítása
7.
A Közbeszerzési Szabályzat és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések rendjét rögzítő határozatok
módosítása „Oroszlány Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése” című, ÁROP-1.A.2/A kódjelű
projekt vállalásaira és időközben hatályba lépett jogszabályváltozásokra tekintettel
8.
Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Ifjúsági Koncepció Információs Központ kialakításával
kapcsolatos TÁMOP 5.2.5 B/10/1 számú pályázata
9.
A belső vizsgák hatékonyságának szakértői vizsgálata a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskolában és a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
10. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltóság elmúlt egy évben végzett munkájáról
11. Tájékoztató Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület 2010. évi munkájáról
12. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés
13. „Jó tanuló, jó sportoló” cím adományozása
14. Arany János Tehetséggondozó Program pályázatainak támogatása
15. Jegyzői pályázat elbírálása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Takács Károly polgármester

154/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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4.
2.a)
2.b)
3.
4.a)
4.b)
5.a)

5.b)

6.
7.

Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja az Oroszlányi Többcélú Kistérség Társulási
Megállapodásának 11. számú módosítását.
Felhatalmazza Takács Károly polgármestert a társulási megállapodás-módosítás aláírására.
2.540 E Ft összeget biztosít az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének
kiadásaira, azzal a kikötéssel, hogy azt a társulás a 2011. évi költségvetése terhére visszafizeti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vörös iszap katasztrófa során reménytelen helyzetbe került,
szükséget szenvedő családok albérletéhez való hozzájárulásként 500 E Ft-ot utaljon át a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat számlájára, az általános tartalék terhére.
Utasítja a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés-módosításkor az előirányzat
átcsoportosításáról gondoskodjon.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2010. november 30-ai közgyűlésen
Hartyáni László Imre felügyelőbizottsági tag 2010. november 30-tól történő megbízatásának
megszüntetését, és Huber Antal 2010. november 30-tól 2011. november 10. napjáig felügyelőbizottság
tagjává történő választását támogassa.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Remondis Oroszlány Zrt. 2010. november 29-ei közgyűlésén
Ivák István felügyelőbizottsági tag 2010. november 30-tól történő megbízatásának megszüntetését, és
Hartyáni László Imre 2010. december 1-től 2014. december 1. napjáig felügyelőbizottság tagjává
történő választását támogassa.

Elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona szakmai
programjának módosítását.
Hozzájárul Takács Károly polgármester Tatabánya Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaságban
fennálló felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyának fenntartásához.

Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2010. december 1.
2.b) pont esetében: a társulási megállapodás-módosítás
aláírására: 2010. november 30.
Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző
az 2.b) pont esetében: a társulási megállapodás-módosítás
aláírásáért Takács Károly polgármester

155/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság külső bizottsági tagságának összetételét módosítja, amelynek
értelmében külső bizottsági tagnak Przygoczki Ferenc helyett Hezler Gabriellát választja meg.
Egyidejűleg a 133/2010. (X.14.) Kt. sz. határozatának 1. pontjában az Egészségügyi és Szociális
Bizottság összetételére vonatkozó szövegrészt az alábbiak szerint módosítja:
„ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Elnök: Veilandics Béla
Képviselő tag: Módi Miklós, Vargáné Vojnár Katalin, Szabó Mihály
Külső bizottsági tagok: Danó Ibolya, Illeg Pál, Hezler Gabriella”
2. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külső bizottsági tagságának összetételét módosítja,
amelynek értelmében külső bizottsági tagnak Metzger Gyula helyett Przygoczki Ferencet és Huber Antal
helyett Süli Ildikót választja meg. Egyidejűleg a 133/2010. (X.14.) Kt. sz. határozatának 1. pontjában a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság összetételére vonatkozó szövegrészt az alábbiak szerint
módosítja:
„ VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
Elnök: Gyuga Mihály
Képviselő tag: Torma Lajos, Veilandics Béla, Orbán Ferenc
Külső bizottsági tagok: Süli Ildikó, Viczena Kitti, Przygoczki Ferenc”
3. Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság tagjául a következő személyeket választja meg,
egyidejűleg a 133/2010. (X.14.) Kt. sz. határozatának 1. pontját a következő szövegrésszel egészíti ki:
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4.

TÁRSADALMI ÉS SPORTCÉLÚ PÁLYÁZATOKAT BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
Elnök: Vargáné Vojnár Katalin
Képviselő tag: Gyuga Mihály, Orbán Ferenc, Szabó Mihály, Székely Antal
A Pénzügyi Bizottság külső bizottsági tagságának összetételét módosítja, amelynek értelmében külső
bizottsági tagnak Hartyáni László Imre helyett Kiss Gyulánét választja meg. Egyidejűleg a 133/2010.
(X.14.) Kt. sz. határozatának 1. pontjában a Pénzügyi Bizottság összetételére vonatkozó szövegrészt az
alábbiak szerint módosítja:
„ PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Elnök: Rajnai Gábor
Képviselő tag: Hartmann József, Szabó Mihály, Gyuga Mihály, Veilandics Béla
Külső bizottsági tagok: Elekes Diana, Halász István, Kiss Gyuláné, Kristyák Viktor”

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. december 1.
a határozat kihirdetéséért: Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző

156/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Egyetért az önkormányzati tulajdonban álló, oroszlányi 11930 hrsz.-ú, 1143 m2 nagyságú, gyep
megnevezésű ingatlan, valamint a 11929 hrsz.-ú, nem önkormányzati tulajdonú, kert, szőlő
megnevezésű, 1176 m2 nagyságú ingatlan összevonásával, valamint az ingatlanok előtti úttal
párhuzamos módon az eredeti ingatlanok nagyságával megegyező megosztását követően az érintett
területrészek az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerinti cseréjével.
2.
Egyetért az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt adás-vételi szerződés megkötésével,
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
3a) Egyetért az Oroszlány, 0340/9 hrsz.-ú ingatlan 22/540-ed részének - 99 m2- Oroszlány Város
Önkormányzata által történő megvásárlásával.
3b) Módosítja a 122/2010. ( IX.14.) Kt. számú határozat 4.b) pontját azzal, hogy az adás-vételi szerződés
tervezetek előkészítésére és jóváhagyás céljából a Képviselő-testület 2011. februári ülésére történő
előterjesztésére utasítja a polgármestert.
Határidő:
Felelős:

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

2010. december 1.
Kormosné dr. Kovács Katalin mb. jegyző
Takács Károly polgármester

157/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozat
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 2011. január 1-jei hatállyal az
alábbiak szerint határozza meg:

Közterület-használati díj mértéke:
(a díjakat —a 7. és 9. sorszám alatti díjak kivételével—áfa-fizetési kötelezettség nem terheli)
TERÜLETI KATEGÓRIÁK
KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGNEVEZÉSE
I.
II.
III.
1 A közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakat szekrény;
1.093,1.093,1.093,hirdető berendezés, lábon álló hirdetőtábla. A terület
(1.051,-)
(1.051,-)
(1.051,-)
meghatározása, a tábla lábaival együtt mért befogadó
tér mérete szerint történik.
(Ft/m2/hó)
2 Árusító és egyéb fülke-pavilon elhelyezése, üzleti
1.235,953,623,(916,-)
(599,-)
tevékenységgel kapcsolatos egyéb helyhasználat
(1.188,-)
(szélfogó, üzleti lépcső, üzleti portál). Üzletből
közvetlenül közterületre történő árusítás esetén az üzlet
előtti 1 méter széles sáv igénybevétele
(Ft/m2/hó)
3 Vendéglátó-ipari terasz
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KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGNEVEZÉSE
május 1-jétől szeptember 30-áig

(Ft/m2/hó)

október 1-jétől április 30-áig

(Ft/m2/hó)

4 Alkalmi árusítás vállalkozók részére

(Ft/m2/nap)

5 Alkalmi virágárusítás őstermelők részére
Virágárusítás őstermelők részére

(Ft/m2/nap)
(Ft/hó)

Virágárusítás őstermelők részére

(Ft/év)

6 Mozgóárusítás
Személyautóval
(Ft/jármű/nap)
3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes
tömegű kisteherautóval
(Ft/jármű/nap)
3500 kg-ot meghaladó megengedett együttes tömegű
teherautóval
(Ft/jármű/nap)
7 Taxi álláshely használata
(Ft/jármű/hó)

8 Kiállítás, alkalmi vásár, sport-, és kulturális, valamint
vallásfelekezeti rendezvények, mutatványos tevékenység
területe
(Ft/m2/nap)
9 Üzemképtelen gépjármű elhelyezése
(Ft/jármű/nap)

Lakókocsi, utánfutó tárolása

(Ft/jármű/nap)

Üzemképes, 3500 kg-ot meghaladó
együttes tömegű gépjárművek tárolása

megengedett
(Ft/jármű/nap)

Üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett
együttes tömegű gépjárművek parkolása céljából kijelölt
álláshely
(Ft/ m2/hó)
10 Építési munkával kapcsolatosan felállított állvány
0 - 10 m2-ig (Ft/m2/nap)
10 m2 felett (Ft/m2/nap)
11 Építőanyag és törmelék elhelyezése, tárolása

(Ft/m2/nap)

12 Film és videó felvétel (mely a közterület használatát
akadályozza és annak lezárását igényli)
(Ft/m2/nap)

TERÜLETI KATEGÓRIÁK
I.
II.
III.
1.235,953,623,(916,-)
(599,-)
(1.188,-)
444,336,226,(427,-)
(323,-)
(218,-)
1.235,953,905,(916,-)
(870,-)
(1.188,-)
100,100,100,1.013,1.013,1.013,(974,-)
(974,-)
(974,-)
3.000,3.000,3.000,3.040,(2.923,-)
4.053,(3.898,-)
7.095,(6.822,-)
1.349,- +
ÁFA
(1.297,- +
ÁFA)
52,(50,-)

3.040,(2.923,-)
4.053,(3.898,-)
7.095,(6.822,-)
1.349,- +
ÁFA
(1.297,- +
ÁFA)
52,(50,-)

3.040,(2.923,-)
4.053,(3.898,-)
7.095,(6.822,-)
1.349,- +
ÁFA
(1.297,- +
ÁFA)
52,(50,-)

1.093,1.093,+ÁFA
+ÁFA
(1.051,- + (1.051,- +
ÁFA)
ÁFA)
1.093,1.093,+ÁFA
+ÁFA
(1.051,- + (1.051,- +
ÁFA)
ÁFA)
670,670,- +ÁFA
(644,- +
+ÁFA
(644,- +
ÁFA)
ÁFA)
556,- +ÁFA
556,(535,- +
+ÁFA
(535,- +
ÁFA)
ÁFA)

1.093,+ÁFA
(1.051,- +
ÁFA)
1.093,+ÁFA
(1.051,- +
ÁFA)
670,+ÁFA
(644,- +
ÁFA)
556,+ÁFA
(535,- +
ÁFA)

70,(68,-)
52,(50,-)
42,(41,-)
6.769,(6.508,-)

70,(68,-)
52,(50,-)
42,(41,-)
6.769,(6.508,-)

70,(68,-)
52,(50,-)
42,(41,-)
6.769,(6.508,-)

Mentes a díjfizetési kötelezettség alól
· a választási kampányt szolgáló hirdető-berendezés és hirdetőtábla elhelyezése a választás
végleges eredményének közzétételéig, és
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TERÜLETI KATEGÓRIÁK
I.
II.
III.
· a 10. sorban jelölt közterület igénybevétel, amennyiben az nem önkormányzati tulajdonú
lakótömbök körüli kezelői járda területén történik.
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.
- Az igényelt terület 3 m2-nél kisebb nem lehet a fizetendő díj szempontjából.
- A díj fizetési kötelezettség megállapításánál minden töredék m2 egésznek számítandó.
- 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
136/2009. (XI. 24.) KT. sz. határozatát 2010. december 31-ei hatállyal hatályon kívül helyezi.
KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGNEVEZÉSE

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

2010. december 1.
Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző

158/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1.
Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei közbeszerzéseiről és közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzéseiről szóló Közbeszerzési Szabályzatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja
el.
2.
Az 1. pont szerinti szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztik a közbeszerzéseket és
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseket szabályozó következő határozatok: az 53/2004. (VI. 29.)
Kt. sz. határozat, a 14/2003. (II. 25.) Kt. sz. határozat és az azokat módosító 113/2007. (X. 30.),
63/2008. (V. 27.) és 46/2009. (IV.28.) Kt. sz. határozatok, valamint a 10/2010. (I.26.) Kt. sz.
határozat.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2010. december 1.
Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző

159/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Szociális
Szolgálat, mint projektgazda pályázatot nyújtson be TÁMOP-5.2.5-B-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi
integrációját segítő programok című pályázati kiírás Ifjúságügyi és kábítószerügyi komponensére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. december 1.
a határozat kihirdetéséért: Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző

160/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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Elfogadja a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskolában valamint a Bakfark Bálint Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben végzett szakértői vizsgálatról készült szakértői jelentéseket és az ezekről
készült előterjesztést.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. december 1.
a határozat kihirdetéséért: Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző
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161/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány elmúlt egy évben végzett munkájáról adott tájékoztatást elfogadja.
2.
A tűzoltóságot sújtó rendkívüli kiadások ellensúlyozására 1.080.000.- Ft rendkívüli működési
támogatást biztosít a költségvetés Városi Tűzoltóság pályázati támogatása költségvetési sorról a Városi
Tűzoltóság támogatása költségvetési sorra történő átcsoportosítással.
3.
Felhatalmazza a polgármestert a Városi Tűzoltóság támogatási megállapodásának módosítására.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért: Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző
a határozat kihirdetésére: 2010. december 1.

162/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Az előterjesztés melléklete szerint elfogadja Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület tevékenységéről
szóló tájékoztatást.
2.
Megköszöni és elismeri az egyesület tagjainak az elmúlt évben végzett munkáját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. december 1.
a határozat kihirdetéséért: Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző

163/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntető címet adományoz: Farkas Béla, Tőre Vivien, Baliga György, Parti
Petra, Vatai Katalin, Vérten Vivien, Szilágyi Kinga, Balla Péter, Kollár Martina, Kozák Julianna,
Simon Ivett Anita, Vasi Nóra, Sáhó Norbert, Tímár Zsuzsanna, Tímár Mihály, Tímár Miklós, és Stang
Szabolcs tanulónak.
2. Utasítja Takács Károly polgármestert, hogy a 2010. december 14-ére készítse elő a kitüntetések átadását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. december 1.
a kitüntetések átadására: 2010. december 14.
a határozat kihirdetéséért: Kormosné Dr. Kovács Katalin megbízott jegyző
a kitüntetések átadásáért: Takács Károly polgármester

164/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Kovács István tanuló a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” való
részvételét elviekben támogatja, anyagi támogatást a 3/2010. (III. 11.) Ör. rendeletének 13. § (1)-(2)
bekezdése értelmében nem tud nyújtani.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésre: 2010. december 1.
a határozat kihirdetéséért: Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester

165/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala jegyzői munkakörének
betöltésével Dr. Zágonyi Éva asszonyt bízza meg 2010. év december hó 1. napjától – 3 hónap (2011. év
február hó 28. napjáig tartó) próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre.
2.
A jelenlegi jogszabályok figyelembevételével a jegyző alapilletményét havi bruttó 318.900,- Ft-ban,
illetménykiegészítését havi bruttó 95.659,- Ft-ban, vezetői pótlékát havi bruttó 127.545,- Ft-ban,
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3.

képzettségi pótlékát havi bruttó 19.325,- Ft-ban, összesen kerekítve havi bruttó 561.400,- Ft-ban
állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a jegyzői kinevezéssel kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. december 1.
a határozat kihirdetéséért: Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző
a végrehajtásért: Takács Károly polgármester

166/2010. (XII.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 14-ei ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
1.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2.
Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Közgyűlésének összehívása, alapszabály módosítás kezdeményezése,
személyi döntések
3.
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési díjáról szóló, többször módosított 37/2004. (XII. 29.)
Ör. rendelet módosítása
4.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) Ör. rendelet
módosítása
5.
A szennyvízkezelési díj megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 27/2000. (XII. 27.) Ör.
rendelet módosítása
6.
A helyi adókról szóló 38/2009.(XII. 31.) Ör. rendelet módosítása
7.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
8.
A 2010. évi költségvetés – 1/2010. (II.27.) Ör. rendelet – módosítása
9.
Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
10. A 2011. évi költségvetési irányelvek meghatározása
11. Önkormányzati kezességvállalás az Oroszlányi Bányászati Múzeum fejlesztését érintő, KDOP-2.1.1/B2f-2009-0007 kódjelű projekt megvalósításához
12. Javaslat a bérlakás-üzemeltetési szerződés módosítására, a lakbér 2011. évi mértékére, és a bérlakásrendszer átalakításával összefüggő 2011. évi megállapodás megkötésére.
13. Vagyonkezelői tervek véleményezése
14. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata által alapított közalapítványok működéséről, vagyonáról
15. Az Új Széchényi Terv 2011-2013-as Akcióterv tervezetének véleményezése
16. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
17. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Takács Károly polgármester

167/2010. (XII.14.) 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.
Elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2840 Oroszlány, Hunyadi J. u. 7. szám alatti telephely
– Gondozási egység - szakmai programjának módosítását.
3.
Jóváhagyja a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola,
Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó, a József Attila Általános Iskola és a
Ságvári Endre Általános Iskola kiegészített pedagógiai programját.
4.
Hatályon kívül helyezi a 113/2010. (IX. 14.) Kt. sz. határozat 4. pontjának egy oroszlányi sportoló
olimpiai felkészítése céljából az ORTRI Nonprofit Kft. 450.000 Ft támogatásban részesítésére
vonatkozó rendelkezését.
5.
Felhatalmazza Takács Károly polgármestert az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-vel mint megbízottal, a
városi Felső Parktó karbantartására megkötött szerződés 1 évvel, 2011. december 31-éig történő
112

meghosszabbítására az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A Megbízottat megillető díjazás
összege változatlan marad, azaz havi 138.812,- Ft + Áfa (bruttó 173.515,- Ft), 2011. évben összesen
2.082.180,- Ft.
6.
Oroszlány Város Önkormányzata és a Get-Energy Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
közötti energia menedzsment tárgyú megbízási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
7.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 156. § (5) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház Felügyelő Tanácsa tagjává Oroszlány város
Önkormányzatának küldöttjeként Papp Péter alpolgármestert delegálja.
8.
A Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségében Oroszlány Város Önkormányzatának
képviseletével Torma Lajos települési képviselőt bízza meg.
9.a A polgármesteri hivatal köztisztviselői létszámát a kommunikációs ügyintéző álláshely megszűntetésével
– 1 fő köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának munkáltatói felmentéssel történő megszüntetésével –
2011. január 1-jétől 75 főről 74 főre csökkenti.
9.b Utasítja a jegyzőt a munkáltatói intézkedések megtételére.
9.c Utasítja a polgármestert, hogy a felmentéssel kapcsolatos, munkáltatót terhelő kiadásokat a 2011. évi
költségvetésben tervezze meg.
9.d Utasítja a polgármestert, hogy a létszámváltozást a költségvetési rendeletben vezesse át.
9.e Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladatváltozásnak megfelelően módosítsa a polgármesteri
hivatal szervezeti és működési szabályzatának függelékét, a hivatal ügyrendjét.
10. A Majki területekre vonatkozó tervezési program elfogadásáról szóló 111/2008. (IX.23.) Kt. számú
határozat f. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„f. a 021/1, 021/2, 016/1 hrsz-ú ingatlanokon idegenforgalomhoz kapcsolódó szabadidős– és
sportlétesítmények elhelyezése, 10 %-os beépítés lehetőség biztosítása mellett.”
11.a Danó Ibolya, az Oroszlányi Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete elnökének az Egészségügyi és
Szociális Bizottság külső bizottsági tagságáról történő lemondását elfogadja.
11.b Az Egészségügyi és Szociális Bizottság külső bizottsági tagságának összetételét módosítja, amelynek
értelmében külső bizottsági tagnak Danó Ibolya helyett Szilágyi Sándort (Oroszlány, Fürst Sándor u.
23.) választja meg 2010. december 15. napjától.
11.c A 155/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozatának 1. pontjában az Egészségügyi és Szociális Bizottság
összetételére vonatkozó szövegrészt az alábbiak szerint módosítja:
„EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Elnök: Veilandics Béla
Képviselő tag: Módi Miklós, Vargáné Vojnár Katalin, Szabó Mihály
Külső bizottsági tagok: Szilágyi Sándor, Illeg Pál, Hezler Gabriella”
12.
A 165/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozatának első pontját az alábbiak szerint módosítja:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala jegyzői
munkakörének betöltésével Dr. Zágonyi Éva asszonyt bízza meg 2010. év december hó 15. napjától –
3 hónap (2011. év március hó 15. napjáig tartó) próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2010. december 22.
a határozat végrehajtására:
1-4. pont, 7-9.a pont, és a 10. pont esetében azonnal, az 5. 6.
és a 9.b pont esetében: 2010. december 31., a 9.c és 9.d pont esetében folyamatos, a 9.a pont
esetében: 2011. január 1., a 9.e pont esetében: 2011. január 31.
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért:
Takács Károly polgármester

168/2010. (XII.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Kezdeményezi az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságánál, hogy a Gt.
232 § (2) bekezdése alapján hívja össze a gazdasági társaság Közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:
- Alapszabály módosítása
- Az igazgatóság tagjainak visszahívása, új igazgatósági tagok megválasztása és
díjazásuk megállapítása
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-

Vezérigazgató visszahívása, munkaviszonyának megszüntetése
Vezérigazgató választása, díjazásának megállapítása
Felügyelő Bizottsági tag visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok megválasztása,
díjazásuk megállapítása
Egyebek

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Részvénytárság Közgyűlésén Oroszlány Város Önkormányzatát,
mint részvénytulajdonost képviselje, szavazatával támogassa:
a) az OSZ Zrt. Alapszabálya előterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosításának, és az előterjesztés
2. számú melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának az elfogadását,
b) az Igazgatóság tagjainak 2010. december 31-i hatállyal történő visszahívását, és javasolja a
Közgyűlésnek Lázár Mózes, Káldy Lajos, Szedlák János 2011. január 1. napjától 2015. május 31.
napjáig terjedő időtartamra, az előző igazgatósági tagok díjazásával azonos összegű díjazás mellett
történő Igazgatóság tagjává választását,
c) Lazók Zoltán vezérigazgató megbízásának 2010. december 31. napjával történő megszüntetését, és
2011. január 1. napjától 2011. október 31. napjáig terjedő vállalkozói megbízási jogviszonyának
létesítését a folyamatban lévő projektek befejezésére, a 2010-es üzleti év lezárásában és a mérleg
elkészítésében való közreműködésre,
d) Lázár Mózes 2011. január 1. napjától kezdődően, 2015. május 31. napjáig történő vezérigazgatóvá
választását, vezérigazgatói alapbérének: havi bruttó 659.800 Ft-ban, valamint prémiumának az
alapbér 50 %-ában történő meghatározását,
e) a jelenlegi Felügyelő Bizottságból Koroknyainé Nagy Csilla 2010. december 31. napjával történő
visszahívását, Cseh Béla és Huber Antal felügyelő bizottsági tagságának 2015. május 31. napjáig
történő meghosszabbítását, egyidejűleg Molnárné dr. Bosnyákovits Laura, Nagy Attila és Sulyok
Tiborné 2011. január 1. napjától 2015. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Felügyelő Bizottság
tagjává választását a jelenlegi Felügyelő Bizottság tagjaival azonos díjazás mellett.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. december 22.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

169/2010. (XII.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Fenntartja a helyi közlekedés jelenlegi menetrendjét (ezen belül is az Ipari Park társaságainak alkalmazottai
továbbra is térítésmentesen utazhatnak) és a működtetéséhez szükséges havi 917 e Ft vissza nem térítendő
önkormányzati támogatásban részesíti a Vértes Volán ZRt.-t melyre támogatási szerződést köt, és melynek
összegét a 2011. évi költségvetésében mindösszesen 11.004 e Ft-tal tervezi.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. december 22.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

170/2010. (XII.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Papp Péter Attila társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2011. január 1. napjától havi bruttó
250.000 Ft-ban állapítja meg.
2. Papp Péter Attila társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2011. január 1. napjától havi bruttó
50.000.- Ft költségátalányt állapít meg, amelynek kifizetése havonta történik.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2010. december 22.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
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171/2010. (XII.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló
beszámolóját az alábbiak szerint jóváhagyja:
1.

A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – Oroszlány
város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.27.) Ör. rendeletében
meghatározott címrend szerint - tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak I-III negyedévi teljesítését
az alábbiak szerint fogadja el:
adatok EFt-ban
Teljesítés
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2010. I-III
alakulása
megnevezése
előirányzat
előirányzat
negyedévi
teljesítés
Bevételek főösszege
4.180.007
4.757.349
3.206.360
67 %
Kiadások főösszege
4.180.007
4.757.349
2.992.041
63 %
3.

Az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi teljesítését a határozat alábbi mellékletei szerint fogadja el:
- 1. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2010. I-III. negyedévi költségvetése (bevételek),
- 2. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2010. I-III. negyedévi költségvetése (kiadások),
- 3. számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2010. I-III. negyedévi bevételeinek
részletezése,
- 4. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2010. I-III. negyedévi bevételei,
- 5.a számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2010. I-III. negyedévi bérjellegű kiadásai,
- 5.b számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2010. I-III. negyedévi egyéb dologi
kiadásai,
- 5.c számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2010. I-III. negyedévi közüzemi díj
kiadásai,
- 5.d számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2010. I-III. negyedévi segélyezés teljesítése és
működési célú pénzeszköz átadások 2010. I-III. negyedévi teljesítése,
- 6. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2010. I-III. negyedévi kiadásai,
- 7. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2010. I-III. negyedévi felhalmozási kiadásai,
- 8. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2010. I-III. negyedévi felújítási kiadásai,
- 9. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2010. I-III. negyedévi adósságszolgálatának
teljesítése,
- 9.a számú melléklet: Hitelállomány 2010. szeptember 30-án,
- 10. számú melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010.
I-III. negyedévi költségvetés teljesítése,
11. számú melléklet: Intézményfinanszírozás alakulása 2010. szeptember 30-ig,
- 12. számú melléklet: Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása
2010. I-III. negyedévben.

Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetésére: 2010. december 22.
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
a határozat kihirdetésért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
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172/2010. (XII.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés tervezéséhez és
végrehajtásához az alábbi irányelveket határozza meg:
1.

A működési kiadásokkal kapcsolatos irányelvek:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Pótlólagos források feltárásával és kiaknázásával kell a feladatellátás színvonalának megtartását
elősegíteni.
Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatellátás ráfordításokkal arányos,
elvárásoknak megfelelő megvalósítását.
A Művelődési, Oktatási és Sportbizottságnak meg kell vizsgálnia a középiskolák összevonásának
lehetőségét.
Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos forrásokra.
Város üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi szerződést felül kell vizsgálni.
A Polgármesteri Hivatal tevékenységének Jegyző által történő átvilágítása szükséges a hatékonyság
és bérszínvonal együttes figyelembe vételével.
A Szolgáltató Zrt. működésének teljes felülvizsgálata szükséges.
A működési kiadásokat minden intézménynél 5%-al csökkenteni kell, a bevételek nem
csökkenthetőek.

2. Az adósságállomány kezelésével kapcsolatos irányelvek:
Ø
3.

Az adósságállomány és a hiteltörlesztések kiemelt feladatként kezelendők.

A fejlesztésekkel és a bevételekkel kapcsolatos irányelvek:
Ø

Kiemelt feladatként kell kezelni a sikeres pályázatokhoz kapcsolódó saját erő forrásának
biztosítását.
Ø A felhalmozási kiadások kizárólag pályázati úton elnyert pénzeszközök alapján növelhetők,
amennyiben a saját erő is rendelkezésre áll.
Ø Felhalmozási bevételeket kizárólag rendelkezésre álló szerződés alapján lehet tervezni.
Ø 2011-ben fejlesztési hitelfelvétel nem tervezhető
Ø Folytatni kell az önkormányzati vagyon felülvizsgálatát és hasznosítását a saját bevételek növelése,
a felhalmozások saját erejének biztosítása, illetve a működési költségek csökkentése érdekében.
Ø Ösztönözni kell városunkban a befektetői készséget elsősorban a munkahelyteremtés és a
szolgáltatások bővítése érdekében.
Ø Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos működési és fejlesztési
forrásokra.
Ø Felhalmozási célú pénzeszközátadás forrása csak saját bevétel lehet.
4. A 2011. évi költségvetés készítésének további munkálatait a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 35.§ (1)(4) előírása alapján a határozat mellékletben meghatározott ütemterv szerint kell végrehajtani.
Felelős
Határidő

a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
a határozat végrehajtására: a 2011. évi költségvetési rendelet elkészítése
Határozat melléklete
ÜTEMTERV
Oroszlány város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének megalkotásához

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§-ának előírása szerint a költségvetési
rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Amennyiben a
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költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, akkor a benyújtási határidő a
költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap.
Amennyiben a költségvetési törvény kihirdetésére 2010. december 31-éig sor kerül, az alábbi határidők
figyelembe vételével javasolt a tervezés feladatainak lebonyolítása:
Határidők:

Feladatok:

2010. dec. 14.

Képviselő-testületi ülés: a Képviselő-testület dönt a 2011. évre vonatkozó költségvetési
koncepció meghatározásáról, elfogadásáról

2011. jan. 10.

Szakbizottságok: az intézményi, szolgáltatói egyeztetéseket követően a Képviselőtestület által meghatározott kiadás csökkentési javaslataikat költségvetési soronkénti
bontásban benyújtják a jegyzőnek

2011. jan. 24.

Pénzügyi Bizottság: Kialakítja a 2011. évi költségvetés-tervezet részletes tervszámait

2011. jan. 28.

Pénzügyi osztály: A jegyző útmutatása alapján összeállítja az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének tervezetét

2011. jan. 31.

A könyvvizsgáló: elkészíti írásos jelentését a rendelettervezetről (Ámr. 29.§ (9))
A Pénzügyi Bizottság: véleményezi a rendelettervezetet.

2011. febr. 07.

Képviselő-testület bizottságai: Összevont
rendelettervezetet
Az Érdekképviseleti Tanács ülése

2011. febr.10.

Polgármester: A költségvetési rendelettervezetet a polgármester megküldi a Képviselőtestületnek.

2011. febr. 15.

Képviselő-testületi ülés: A 2011. évi költségvetési rendelet tárgyalása

bizottsági

ülésen

tárgyalják

a

Amennyiben a költségvetési törvény kihirdetésére 2010. december 31-éig nem kerül sor, a határidőket a
tervezés feladatainak lebonyolítása érdekében felül kell vizsgálni.

173/2010. (XII.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Az alábbiakban meghatározott, összesen 65.000.000,- Ft összegű biztosíték nyújtásával támogatja a
Központi Bányászati Múzeum Alapítvány által az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A Központi Bányászati Múzeum, Oroszlányi
Bányamúzeumának megújítása egykori bányaépületek revitalizációjával és új kiállítási koncepció
megvalósításával” című, KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0007 jelű pályázat (továbbiakban: projekt)
megvalósulását:
- Oroszlány Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal a projekthez szükséges önerőt
biztosító beruházási hitelfelvétel céljából a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány és a
Raiffeisen Bank Zrt. között létrejövő 65.000.000,- Ft összegű, 2022. augusztus 31-ei lejáratú
kölcsönszerződéshez. A kölcsönszerződést az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
2. Utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti készfizető kezességvállalást tartalmazó szerződés
aláírását megelőzően keresse meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium keretében működő Támogatásokat
Vizsgáló Irodát a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerinti előzetes egyetértő vélemény beszerzése
céljából.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda egyetértő véleményének
megérkezését követően az 1. pont szerinti készfizető kezességvállalást tartalmazó szerződést aláírja.
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4.

A Központi Bányászati Múzeum Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés 3.
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.

Határidő: a határozat kihirdetésére:
2010. december 22.
a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium keretében
működő támogatásokat Vizsgáló Iroda megkeresésére: azonnal,
a 3. pont esetében a kezességvállalást tartalmazó szerződés aláírásra: Támogatásokat
Vizsgáló Iroda egyetértő véleményének megérkezését követően haladéktalanul,
a 4. pont esetében az együttműködési megállapodás aláírására: azonnal
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Kormosné dr. Kovács Katalin megbízott jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester

174/2010. (XII.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Petőfi udvari lakások esetében a 2011. évi lakbérek változatlanul hagyásával.
2. Egyetért a Petőfi udvar 6-7. számú épülettömb kiürítésével, tekintettel arra, hogy ez a soron következő
felújítandó épülettömb.
3. A bérlakások üzemeltetésének forrásaként továbbra is a befolyt lakbért, illetve a helyi rendelet szerinti
lakbértámogatást és a befolyt közüzemi díj-bevételeket jelöli meg, azzal, hogy a bevételekből meg nem
térülő kiadásokat – a 2011. évre vonatkozóan előreláthatóan 6 470 ezer Ft-ot – az Önkormányzat
önkormányzati kiegészítésként megtérít. Egyetért az önkormányzati bérlakások üzemeltetése tárgyban
Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között 2007. december 20-án létrejött
szerződésnek az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosításával.
4. 2011. évben a bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő feladatok elvégzésére bruttó 11.000.000 Ft
összegű előirányzatot tervez. A bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő 2011. évi feladatokról szóló
szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

folyamatos
Takács Károly polgármester

175/2010. (XII.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi
beruházási, felújítási és tartalék-képzési tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.
2. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2011. évi beruházási, felújítási és tartalék-képzési tervét az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2010. december 22.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

176/2010. (XII.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a „Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő
Speciális Szakiskola Gyermekeiért”, és az „Oroszlányi Távfűtésért” közalapítványok 2010. évi működéséről
szóló beszámolót elfogadja, egyben megköszöni a kuratóriumok tagjainak tevékenységét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. december 22.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
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177/2010. (XII.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 14-i ülésén megismerte a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által véleményezésre bocsátott, az Új Széchényi Terv 2011-2013-as Akciótervének
tervezetét, és kezdeményezi a KDOP-3.1.1 Települési (al)központok kialakítása, értékmegőrző rehabilitációja
című konstrukcióban az elnyerhető támogatás maximális összegének 500 millió Ft-ra történő megemelését.
Határidő:
Felelős:

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

2010. december 22.
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

178/2010. (XII.14.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi munkatervét, és utasítja a
jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározottak részére juttassa el annak 1-1 példányát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2010. december 22.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
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