2011. évi határozatok
1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontot tárgyalja:
1.
A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 44/2005. (XII.28.) Ör. rendelet módosítása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Takács Károly polgármester

2/2011. (I.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 25-ei ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet
megalkotása
3.
KKK-KÖZL-BIZT-2010. (Környei úti autóbuszöböl-pár kivitelezése) pályázat
4.
Háziorvosi körzetek áthelyezése
5.
Az önkormányzati kommunikációval kapcsolatos szerződések jóváhagyása
6.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szervezeti rendszerének
átalakításáról szóló javaslat előzetes véleményezése és a tagok által fizetendő működési
hozzájárulás 2011. évre vonatkozó összegéről
7.
A Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának beszámolója az intézmény 2010. évi
tevékenységéről
8.
Tájékoztató Oroszlány Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti
célvizsgálatáról
9.
Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
10. Kis Balázsné intézményvezető vezetői megbízásról való lemondása
11. A Vértesi Erőmű ZRt. „cs.a.” adóssal szemben fennálló önkormányzati hitelezői követelés
Határidő:
Felelős:

azonnal
Takács Károly polgármester

3/2011. (I.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.a Támogatja, hogy az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány 2011. 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.
2.b Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező előszerződés aláírására.
3.
Elfogadja a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága ellenőrzéséről
készültjegyzőkönyv megállapításait.
4.
Munkatervét módosítja, amelynek értelmében az „Oroszlány Város Közoktatási
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata” című előterjesztést a 2011. május 24-ei testületi
ülésén tárgyalja.

5.a
5.b
6.

A polgármesteri hivatal köztisztviselői 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához a kiemelt célokat az előterjesztés mellékletében megfogalmazottak szerint
állapítja meg.
Utasítja a polgármestert, hogy a jegyző és az aljegyző 2011. évi teljesítménykövetelményeit a
kiemelt célok alapján állapítsa meg és a teljesítmény értékeléséről a 2011. december havi
testületi ülésen a Képviselő-testületnek adjon tájékoztatást.
Az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata és
a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata közötti együttműködési
megállapodást az „Együtt az iskolai agresszió ellen” című projekt megvalósítására.

Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2011. február 2.
a 5.b pont esetében a teljesítménykövetelmények
megállapítására: 2011. március 31., a teljesítmények
értékelésére a 2011. december 13-ai képviselőtestületi ülés
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

4/2011. (I.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata „Oroszlány, Környei úti autóbuszöböl-pár
kialakítása” címmel pályázatot nyújtson be a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által
kiírt KKK-KÖZL-BIZT-2010. „Kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások megvalósítása”
pályázati kiírásra.
2. A pályázathoz szükséges 17.672.321,- Ft összegű önrészt – az alábbi táblázat szerint – saját
forrásból biztosítja, és azt elkülöníti a 2011. évi költségvetés „KKK-KÖZL-BIZT-2010. pályázati
önerő” során.
Pályázat tárgya

Önrész

Támogatási
igény

Teljes bekerülés

KKK-KÖZL-BIZT-2010.
„Kisköltségű forgalombiztonsági
beavatkozások megvalósítása”
Oroszlány, Környei úti autóbuszöbölpár kialakítása

17.672.321,- Ft

15.000.000,- Ft

32.672.321,- Ft

Határidő:
Felelős:

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

2011. február 2.
2011. február 13.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

5/2011. (I.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Egyetért azzal, hogy a VII. sz. és VIII. sz. felnőtt háziorvosi körzetek rendelői a „Oroszlánkő”
Gyógyszertár Betéti Társaság Tulajdonosa által a Táncsics M. u. 40. számú és a Fürst S. u. 1.
számú épületekben kialakított orvosi rendelőkben kerüljenek elhelyezésre.
2.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Haszonkölcsön
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2011. február 2.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

2

6/2011. (I.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Oroszlány Város Önkormányzata és Juhász Attila közötti, sajtófotózás, a városi és megyei
események dokumentálása tárgyú megbízási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A
szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, azaz 2011. évben bruttó 3.000.000,- Ft-ot a
2011. évi költségvetésében biztosítja.
2. Oroszlány Város Önkormányzata, valamint a Komáromi Nyomda és Kiadó Korlátolt Felelősségű
Társaság közötti, az Új Kéthetes című városi újság nyomdai, kiadói, terjesztői feladatainak ellátása
tárgyú vállalkozási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja
és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A szerződés teljesítéséhez szükséges
anyagi fedezetet, azaz 2011. évben bruttó 2.711.700,- Ft-ot a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. február 2.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

7/2011. (I.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. 2011. évi költségvetésében biztosítja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás részére 2011. évi tagi működési hozzájárulásként fizetendő 100
Ft/lakosságszám összeget, azaz összességében 2.000.000,- Ft-ot.
2. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására vonatkozó, az előterjesztéshez 1. és 2. számú mellékletként
csatolt javaslattal egyetért.
3. Kifejezi azon szándékát, hogy a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó, a Társulási
Tanács 2011. január 6-ai ülésén elfogadott javaslat tagönkormányzatok általi jóváhagyását
követően az Oroszlányi Térségbe tartozó tagönkormányzatokkal együtt megalakítja a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Oroszlányi Térségi Tanácsát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. február 2.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

8/2011. (I.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési Központ és
Könyvtár intézményvezetőjének beszámolóját az intézményben végzett 2010. évi tevékenységről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. február 2.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

9/2011. (I.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja Oroszlány Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti
célvizsgálatáról készült jelentést.
2.
Utasítja Oroszlány Város Jegyzőjét, hogy Közművelődési Tanács létrehozásának feltételéről
tájékoztassa a település közművelődési tevékenységet folytató civil szervezeteit.
Határidő:
Felelős:

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

2011. február 2.
2. pont esetében: 2011. május 31.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
2. pont esetében: Dr. Zágonyi Éva jegyző
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10/2011. (I.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
1. Kis Balázsné, Oroszlány Város Óvodái intézményvezetője magasabb vezetői megbízásáról
2011. év augusztus hó 16. napjától történő lemondását elfogadja.
2. Utasítja Oroszlány város jegyzőjét, hogy Oroszlány Város Óvodái intézményvezetői
feladatainak ellátásához a szükséges pályázati eljárást folytassa le.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2011. február 2.;
a pályázati eljárás lefolytatására: 2011. június 30.
Felelős:
a vezetői megbízás megszüntetésére vonatkozó iratok elkészítéséért: Takács Károly
polgármester;
a pályázati eljárás lebonyolításáért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
11/2011. (I.25.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - a 2011. január
31-ei Adós egyezségi tárgyaláson - a Vértesi Erőmű ZRt. „cs.a.” adóssal szemben fennálló
önkormányzati hitelezői követelésének 30 %-os szinten történő elfogadására.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
2011. február 2.
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
12/2011. (II.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 15-ei ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
1. Oroszlány Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése
Határidő:
Felelős:

azonnal
Takács Károly polgármester

13/2011. (II.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 22-ei ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
3. A 2010. évi költségvetés – 1/2010. (II.27.) Ör. rendelet – módosítása
4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2010. (III.11.) Ör. rendelet módosítása
5. Köztemető- üzemeltetési szerződés módosítása
6. A használat jogának biztosítása a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás részére az Oroszlány 0204/23 hrsz-ú, kivett kommunális hulladéklerakó telep
megnevezésű ingatlanon
7. Helyi televíziós műsorszolgáltatási tevékenység feltételeinek újraszabályozása
8. Az Ipari Parki helyi közösségi autóbusz közlekedés önkormányzati támogatása és menetrendjének
módosítása
9. A Polgármesteri Hivatal és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. működésének pénzügyi átvilágítása
10.Beszámoló az önkormányzati bérlakások üzemeltetésével kapcsolatos 2010. évi feladatok
teljesítéséről
11. Oroszlány Város Önkormányzata önként vállalt közoktatási feladatainak áttekintése
12. Új Széchenyi terv megjelenő pályázatai
13. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Takács Károly polgármester
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14/2011. (II.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2. Módosítja a 156/2010. (IX.14.) Kt. számú határozat 3.b pontját azzal, hogy az adás-vételi szerződés
tervezetek előkészítésére és jóváhagyás céljából a Képviselő-testület 2011. júniusi ülésére történő
előterjesztésére utasítja a polgármestert.
3. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosításait az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

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

2011. március 2.
a 2. pont esetében: 2011. június 21.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

15/2011. (II.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A köztemetés, valamint a helyben szokásos legolcsóbb temetés tartalmát és árát 2011. március l-től
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
2. Jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata és a Libitina Kegyeleti Szolgáltató Kft. között, a
köztemető-üzemeltetésének tárgyában, 2001. június 11-én megkötött üzemeltetési szerződés előterjesztés
2. számú melléklete szerinti tartalommal történő módosítását. Felhatalmazza Takács Károly
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtására: 2011. február 20.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester

16/2011. (II.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete Oroszlány Város Önkormányzata, a Vértesi
Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás közötti, „Használat jogának biztosítása a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére az Oroszlány 0204/23 hrsz-ú, kivett
kommunális hulladéklerakó telep megnevezésű ingatlanon” tárgyú megállapodást az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. március 2.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

17/2011. (II.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Televízió Korlátolt Felelősségű Társaság
közötti, helyi televíziós műsorszolgáltatási tevékenység ellátása tárgyú megbízási szerződést az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
2. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2011. évi költségvetésében biztosítja. A
helyi televíziós műsorszolgáltatás biztosítására szükséges 2011. évi előirányzat összege:
17.732.244,- Ft, mely összeg a 2011. január-február hónapokban érvényes 1.053.622,- Ft, és a
2011. március-december hónapokban érvényes 1.562.500,- Ft összegű havidíj alapján került
meghatározásra.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. március 2.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

18/2011. (II.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az „1” jelű helyi járat menetrendjét 2011. március 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:
Járatszám: 1
Közlekedik: naponta
Volán-telep – Belváros
(Táncsics Mihály út) –
Ipari Park – Volán-telep
5:09
m 7:20
13:09
21:09

Volán-telep – Ipari Park
– Belváros (Táncsics
Mihály út) – Volán-telep
6:15
14:15
m 16:50
22:15

m: a járat csak munkanapokon közlekedik
2.

3.

4.

Az Ipari Park társaságainál alkalmazott munkavállalók térítésmentes utaztatását biztosító „1” jelű
helyi járat bővítéseként 2011. március 1-jétől induló új járat működtetéshez szükséges havi 57 E
Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban részesíti a Vértes Volán ZRt.-t., melyre 570
E Ft-ot különít el a költségvetés „Általános tartalék” sorának terhére.
Az „1” jelű helyi járat bővítéseként 2011. március 1-március 31. és október 1- december 31.
között induló rásegítő járat működtetéséhez szükséges havi 351 E Ft vissza nem térítendő
önkormányzati támogatásban részesíti a Vértes Volán ZRt.-t, és 1.404 E Ft-ot különít el a
költségvetés „Általános tartalék” sorának terhére.
Utasítja a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés módosításakor gondoskodjon a
költségvetés „Helyi közlekedés működtetése: 11.004 E Ft” sor címének és összegének a „Helyi
közösségi autóbusz közlekedés működtetése: 12.978 E Ft” címre és összegre történő
módosításáról, és felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására.

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

2011. március 2.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

19/2011. (II.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Oroszlány Város Önkormányzata és az AMERICAN APPRAISAL MAGYARORSZÁG
Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság közötti, a Polgármesteri Hivatal és az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. működésének pénzügyi átvilágítása tárgyú megbízási szerződést az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
2. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, azaz 4.937.500,- Ft-ot a 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
3. Felkéri Takács Károly polgármestert, hogy az átvilágítás eredményeként készült vizsgálati
jelentésről a kézhezvételt követő Képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. március 2.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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20/2011. (II.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az önkormányzati bérlakások üzemeltetésével kapcsolatosan elkészített 2010. évi
beszámolót.
2. Utasítja a polgármestert a 8.401.000 Ft összegű önkormányzati kiegészítés, megállapodás szerinti
pénzügyi rendezésére.
Határidő:
Felelős:

a kihirdetésre: 2011. március 2.
a kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva
a végrehajtásért: Takács Károly polgármester

21/2011. (II.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja Oroszlány Város Önkormányzata önként vállalt közoktatási feladatainak áttekintéséről
készült tájékoztatást.
2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal - külön megállapodásban rögzítettek szerint közös fenntartásban működteti a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadót.
3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal - külön megállapodásban rögzítettek szerint közös fenntartásban működteti a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézményt.
4. Helyi szintű támogatással működteti az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskolát.
5. Helyi szintű támogatással működteti a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskolát.
6. Utasítja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy vizsgálja meg a középiskolák
intézményi átszervezésének lehetőségét.
7. Elfogadja az előterjesztésben az intézményi átszervezésre vonatkozó ütemtervet.
Határidő:
Felelős:

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

2011. március 2.
a 6. pont esetében: 2011. május 24.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

22/2011. (II.22.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv megjelenő
pályázatairól szóló előterjesztésben foglaltak alapján egyetért azzal, hogy a volt Arany János Iskola
épülete több pályázat keretében kerüljön felújításra.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. március 2.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

23/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29-ei ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
14. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
15. Beszámoló Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről
16. Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 10/2009. (IV.9.) Ör. rendelet módosítása
17. Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala feladatai ellátásának felülvizsgálata, javaslat szervezeti
egységek átszervezésére
18. Pályázat Sportlétesítmény felújításra, Sportlétesítmény Felújítási Program aktualizálása
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19. Döntés „A volt Arany János iskola funkcióváltásának tervezési munkálatai” tárgyú, közbeszerzési
eljárás anyagi fedezetének biztosításáról
20. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-vel fennálló üzemeltetési, hasznosítási szerződések módosítása
21. Káptalanfüredi ifjúsági tábor üzemeltetése
22. Házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában megkötött haszonkölcsön szerződések módosítása
23. Közterületi játszóterek szabvány ellenőrzése
24. Döntés a 2011. évi iskolatej programban való részvételről
25. Közterület elnevezése
26. Oroszlány Város Önkormányzata Minőségirányítási Programjának felülvizsgálata
27. Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
28. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2010. évi beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó
szociális szolgáltatásokról, azok eredményességéről
29. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Takács Károly polgármester

24/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
4.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
5.
Az egészségügyi prevenciós programjának keretén belül 2011. évben is biztosítja minden
oroszlányi lakóhellyel rendelkező, 2011. évben a 13. életévét betöltő lány gyermek részére szülői hozzájárulás esetén - méhnyak-rák megelőzése céljából a HPV elleni védőoltást, valamint
a 40 év feletti teljes lakosság körében a gyomor-bélrendszerbeli betegségek szűrővizsgálatának
lehetőségét.
6.
Támogatja a MÁV-START Zrt. által tervezett, várhatóan 2011. december 11-én megjelenő, 12.
számú Tatabánya–Oroszlány vasúti vonalat érintő, kedvező menetrendi módosítások
bevezetését.
4.a) Elfogadja és biztosítja a KDOP-4.2.2-11 kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című
pályázati kiíráson indítandó „Rákóczi Ferenc úti gyalogos és kerékpáros útépítés” tárgyú
pályázathoz szükséges kiegészítő tervi munkarészek bruttó 1.350 E Ft összegű tervezési
költségeit az önkormányzat 2011. évi költségvetésének „Céltartalék beruházási, felhalmozási
kiadásokra” sora terhére.
4.b) Felhatalmazza a Polgármestert a 4.a) pontban rögzített tervezési munkálatokra vonatkozó
szerződés aláírására.
5.
Kifejezi részvételi szándékát a „Közép-dunántúli Autóipari Klaszter” létrehozására irányuló
együttműködésben, és felhatalmazza Takács Károly polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
6.
Felhatalmazza Takács Károly polgármestert az Önkormányzat és Szalczinger Ferenc egyéni
vállalkozó között 2007. november 30-án, az ebrendészeti tevékenység ellátására és a
gyepmesteri telep üzemeltetésére létrejött vállalkozási szerződés módosítására, akként, hogy a a
vállalkozó a vállalkozói díjon felül havi 136.850.-Ft/hó összegű üzemanyag költségátalányra
jogosult 2011. április 1. napjától. A vállalkozó ezen naptól az állatok szállítása miatt kiszállási
díjra nem jogosult, a megemelkedett vállalkozási díj ezt tartalmazza. Az üzemanyag
költségátalány megtérítéséhez szükséges 1.231.650,- Ft összegű pótlólagos forrást Oroszlány
Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.
7.
A rendőrség létszámhelyzetének javítása és a közterületi jelenlét fokozása érdekében a 2011. évi
költségvetésében „az Oroszlányi Rendőrkapitányság állományába tartozó személyek albérleti
hozzájárulása” címen, az általános tartalék terhére elkülönít 500.000,- Ft-ot. Az előirányzat
terhére a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008.
(XI.13.) Ör. rendeletben meghatározott feltételekkel biztosítható támogatás.
8.a) Elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat (Székhelye: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20.)
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
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8.b) Elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei intézményegység (Telephely:2840
Oroszlány, Óvoda köz 1-2.)szakmai programjának módosítását.
8.c) Elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat Hajléktalan ellátó egység (Telephely: 2840
Oroszlány, Mátyás kir. u. 7.) szakmai programjának módosítását.
9.
Készfizető kezességet vállal az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt. közötti,
2011. március 8-án kelt bankgarancia-szerződéshez, 107.386.587,- Ft erejéig, azzal, hogy ezen
bankgarancia és a 2010. május 14. napján létrejött kölcsönszerződés alapján fennálló
tőketartozás együttes összege nem haladhatja meg a 175.000.000,- Ft-ot. Felhatalmazza a
polgármestert a készfizető kezesi szerződés aláírására az előterjesztés 3. számú melléklete
szerinti tartalommal.
10.a) Az oroszlányi Ipari Park szereplői kapacitásainak várható bővítése érdekében az előterjesztés
szerint elfogadja és támogatja a városnak az M1 autópálya - tehergépjármű forgalommal történő
- gyorsabb, hatékonyabb elérését biztosító országos közúthálózat és közlekedésfejlesztési
elképzeléseket.
10.b) Utasítja a Polgármestert, hogy az 10.a pontban rögzített fejlesztési igények megvalósításához
szükséges helyi szintű előkészítési munkálatokat kezdje meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. április 6.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

25/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a beszámolót Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársainak az elmúlt évben végzett
munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2011. április 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

26/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az előterjesztés 10-20.
pontjaiban rögzített forgalomtechnikai változtatások megvalósítását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2011. április 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

27/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala szervezeti egységeinek átszervezésére irányuló
előterjesztésben foglaltakkal egyetértve Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői
létszámát 2011. április 1. napjától 74 főről 72 főre csökkenti.
2. Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
gondoskodjék a létszámváltozás átvezetéséről.
3. Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódását, munka és ügyfélfogadási
rendjét meghatározó 63/2007. (VI.26.) Kt. számú határozat 2.b. pontját, a 123/2007. (XI.27.) Kt.
számú határozat 3. pontját, és a 97/2008. (IX.23.) Kt. számú határozat 8.a. pontját 2011. április 1.
napjától hatályon kívül helyezi, egyidejűleg 2011. április 1. napjától
a) Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódását az előterjesztés
mellékletének elfogadásával az alábbiak szerint határozza meg:
Szervezeti tagozódás
1.
Jegyzői Titkárság
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2.
3.

4.

Jogi és Szervezési Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály
-Okmányiroda
4.
Pénzügyi Osztály
5.
Beruházási- és Városfenntartási Osztály
6.
Műszaki Osztály
7.
Adóügyi Osztály
8.
Városi Gyámhivatal
9.
Polgármesteri Kabinet
10.
Közvetlen vezetői irányítású köztisztviselők:
- aljegyző
- személyügyi ügyintézők
- belső ellenőr
b) Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:
A munkarend:
hétfői munkanapokon: 7.30-17.00 óráig
keddtől csütörtökig terjedő munkanapokon: 7.30-16.00 óráig
pénteki munkanapokon: 7.30-12.00 óráig tart.
c) Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala ügyfélfogadási rendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Az ügyfélfogadási rend, ügyfélfogadási idő az okmányiroda kivételével:
hétfőn 13-17 óráig
szerdán 8-12 óráig és 13-16 óráig
pénteken 8-12 óráig tart.
Az ügyfélfogadási rend, ügyfélfogadási idő az okmányirodában:
hétfőn 8-12 óráig, és 13-17 óráig
szerdán 8-12 óráig és 13-16 óráig
pénteken 8-12 óráig tart.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjék Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje, Oroszlány Város Önkormányzata és
intézményei Közbeszerzési Szabályzata 3. pont szerinti aktualizálásának előkészítéséről, a
szabályzatok Képviselő-testület részére történő előterjesztéséről.

Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2011. április 6.
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Határidő: a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében 2010. június 21.,
a 4. pont esetében: 2011. április 26.
a határozat végrehajtásáért: a 2. és 4. pont esetében: Takács Károly polgármester
28/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 7/2011. (III.9.)
BM rendelet „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részéletes feltételeiről” című
pályázati kiírásra, az Oroszlányi Városi Sportcsarnok felújítására.
2. Biztosítja a pályázathoz szükséges 5.071.000 Ft saját erőt a 2011. évi költségvetés beruházási
céltartalékának terhére a 25.071.000 Ft összköltségű projekthez, 20.000.000 Ft támogatás
igénylése mellett.
3. Amennyiben a pályázat csökkentett támogatásban részesül, úgy az elbíráló döntés birtokában a
Képviselő-testület a pályázat tartalmának megvalósításáról, ütemezéséről újabb döntést hoz.
4. Elfogadja az Önkormányzat 2011-2014. évre vonatkozó Sportlétesítmény Felújítási Programját.
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Határidő: a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

azonnal
Takács Károly Polgármester

29/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
4. „A volt Arany János iskola funkcióváltásának tervezési munkálatai” tárgyú, közbeszerzéshez
szükséges anyagi fedezetet 24 millió Ft összegben a költségvetés „céltartalék beruházási,
felhalmozási kiadásokra” elnevezésű sora terhére biztosítja.
5. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon „A volt Arany János iskola funkcióváltásának
tervezési munkálatai” tárgyú eljárás közbeszerzési tervbe történő felvételéről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. április 6.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

30/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. A Városi Uszoda üzemeltetése tárgyban Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. között 2007. április 4-én létrejött szerződés módosítását az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A sportcsarnok üzemeltetése tárgyban Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. között 2004. április 28-án létrejött szerződés módosítását az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A sporttelep és egyéb ingatlanok hasznosítása tárgyban Oroszlány Város Önkormányzata és az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között 2002. június 14-én létrejött szerződés módosítását az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
4. A volt Gárdonyi Géza Általános Iskola kezelése, fenntartása, őrzése tárgyban Oroszlány Város
Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között 2007. augusztus 7-én létrejött szerződés
módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
5. Az Ipari Parkkal kapcsolatos tevékenységek ellátása tárgyú, 2010. május 7-én kelt szerződés
módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
6. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert az 1-5. pontok szerinti szerződésmódosítások
aláírására.
7. Utasítja Takács Károly polgármestert, hogy gondoskodjon az alábbi módosításoknak a 2011. évi
költségvetésben történő átvezetéséről: Az ipari parki fejlesztés előkészítése elnevezésű, 720 E Ft
+ áfa összegű előirányzat és a városi strand karbantartás, felügyelet elnevezésű, 475 E Ft + áfa
összegű előirányzat a városi uszoda üzemeltetése sorra kerül átcsoportosításra.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. április 6.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

31/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-vel kösse meg a Káptalanfüredi Ifjúsági Táborra vonatkozó üzemeltetési
szerződést 2011. június 15. - 2011. szeptember 15. közötti időszakra az adott időszakra jutó költségek
OSZ Zrt. által történő átvállalásával.
Határidő:
Felelős:

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

2011. április 6.
2011. április 15.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester
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32/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a) Házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Oroszlány Város Önkormányzata és a LANA MED
Bt. között 2002. június 25-én létrejött haszonkölcsön szerződés módosítását az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
1.b) Házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Oroszlány Város Önkormányzata és a Szenczi
Gyermekorvos Bt. között 2002. június 25-én létrejött haszonkölcsön szerződés módosítását az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
1.c) Házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Oroszlány Város Önkormányzata és a Kinder Bt.
között 2002. június 25-én létrejött haszonkölcsön szerződés módosítását az előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
1.d) Házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Oroszlány Város Önkormányzata és a Scheirich és
Társa Bt. között 2002. június 25-én létrejött haszonkölcsön szerződés módosítását az előterjesztés 4.
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékleteit képező haszonkölcsön szerződés
módosításainak aláírására.
3. Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés módosításának előkészítésekor gondoskodjék a 2011. évi
költségvetésben a Város- és Községgazdálkodás szakfeladaton az egyéb üzemeletetési, fenntartási
kiadások előirányzat 480.000 Ft összeggel, az általános tartalék terhére történő megemeléséről.
Határidő:
Felelős:

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

2011. április 6.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

33/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Utasítja a polgármestert, hogy a vegye fel a kapcsolatot Borsiné Poór Anikó „Borsi fajáték”
egyéni vállalkozóval a Kertalja utcai, Népek b. u. 13-17. épület előtti, Rosenberg u. 9-11. számú
épület előtti, Haraszthegyi utcai, Fürst S. utca mögötti, Takács I. u. A bokor, B bokorban lévő
játékok hibáinak kijavítása, valamint az általa végzett átalakításokat érintően felmerült javítások
elvégzése érdekében. A javítási munka határideje: 2011. május 1.
2. Egyetért azzal, hogy a Remondis Zrt. felajánlása alapján az általuk kivitelezett Szeptember 6. és
Népek barátsága u. 14-26. számok mögötti játszóterek esetében a Remondis Zrt. saját forrásból
elvégzi a játszóterek szabvány szerinti javítását 2011. május 1. napjáig.
3. A karbantartással összefüggő feladatok elvégzésének határideje: 2011. május 1.
4.a) Utasítja a polgármestert, hogy a Táncsics M. úti, a Népek barátsága u. 6-10. épület mögötti, és az
Alkotmány úti (rönk) játszóterek javítása érdekében haladéktalanul gondoskodjon pályázat
kiírásáról az ellenőrzési jegyzőkönyvben felsorolt hibák kijavítására.
4.b) Az Alkotmány úti (rönk) játszótérnél vizsgálni kell a gazdaságos felújíthatóságot.
4.c) A Táncsics M. úti, a Népek barátsága u. 6-10. épület mögötti, és az Alkotmány úti (rönk)
játszóterek javításának forrását maximum 2.500.000 Ft összegben az általános tartalék terhére
biztosítja. Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés módosításakor gondoskodjék az
előirányzat átvezetéséről.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

34/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. A 2011. április 1. és 2011. június 15. közötti időszakban csatlakozik az iskolatej programhoz,
melynek keretében a közoktatásban részt vevő általános iskolák 1-8. évfolyamára beiratkozott,
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2.

illetve ennek megfelelő korosztályú középiskolás tanulói számára ingyenesen biztosít a tanítási
napokon 2 dl iskolatejet.
Az iskolatej-beszerzés teljes költségét, azaz 4.012.708,- Ft-ot megelőlegezi, a 2011. évi
költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. Egyidejűleg utasítja a polgármestert,
hogy a módosított 44/2010. (XII.22.) VM rendelet szerinti támogatás igényléséről gondoskodjon.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. április 6.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

35/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az 1325 hrsz-ú területnek az előterjesztés mellékletét képező térképmásolat szerint a Szent
Flórián tér elnevezést adja.
2. Az 1325 hrsz-ú területnek az előterjesztés mellékletét képező térképmásolat szerint az Erzsébetliget elnevezést adja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtásáért:

2011. április 6.
Takács Károly polgármester

36/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzati Minőségbiztosítási Programjának előterjesztés
szerinti módosítását.
2. Utasítja az intézmények vezetőit, hogy vizsgálják felül minőségirányítási programjaikat.
Határidő: határozat kihirdetésére: 2011. április 6.
a határozat végrehajtására: 2. pont esetében: 2011. május 27.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: 2. pont esetében : közoktatási intézményvezetők
37/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a József Attila Általános Iskola
módosító okiratát az 1. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
1. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila Általános Iskola 52/2010.
(IV.27.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv”
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18. pontja az alábbiak szerint módosul:
„18. 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
bérleti díj
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,
bérleti díj
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
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (2-4 hónap)
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (2-12 hónap)”
19. pontja az alábbiak szerint változik:
„19. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.”
A Képviselő-testület a módosító okiratot a 37/2011. (III.29.) Kt. számú határozatával fogadta el.
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Oroszlány, 2011. március 29.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

38/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a József Attila Általános Iskola
alapító okiratát az 2. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
2. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §-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 Képviselőtestülete
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 gazdálkodás szerinti besorolása: 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
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maximum 5 évre adhat intézményvezetésre megbízást,
amely – ismételt pályázati eljárás útján - több
alkalommal meghosszabbítható.
17. 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.

18. 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
bérleti díj
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,
bérleti díj
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
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (2-4 hónap)
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (2-12 hónap)
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19. Az intézmény 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, számvitellel, gazdálkodásával,
vagyonkezelésével, munkaerő-gazdálkodással,
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 52/2010. (IV.27.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 37/2011.
(III.29.) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes
szerkezetbe foglalva tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 38/2011. (III.29.) Kt.
számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 18. pontjának módosítása 2011. április 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2011. március 29.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester
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39/2011. (III.29.) 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. Zágonyi Éva jegyző
3. 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 90/2010. (VI.22.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az Alapító okirat
18. pontja az alábbiak szerint módosul:
„18. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv”
21. pontja az alábbiak szerint módosul:
„21. Alaptevékenysége
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 (1-4 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,
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852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8 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
552001 Üdülői- szálláshely-szolgáltatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (2-4 hónap)
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (2-12 hónap)
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
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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. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„22. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.”
23. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„23. 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”

24. pontja az alábbiak szerint változik:
„24. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való
rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással,
pénzellátásával, számvitellel, gazdálkodásával,
vagyonkezelésével, munkaerő-gazdálkodással,
beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.”
25. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„25. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott
személy”

Az alapító okirat 26. pontja törlésre kerül.
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A módosító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2011. (III.29.) Kt.
számú határozatával, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés ……/2011. (……..) KH. sz.
határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2011. március 29.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

40/2011. (III.29.) 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. Zágonyi Éva jegyző
4. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §-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 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 Képviselőtestületének 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 Képviselőtestülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
10. Fenntartó neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
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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 gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
19. Vezetőjének kinevezési rendje:

20. 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 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.

21. Alaptevékenysége
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 (1-4 évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)

22

-

-

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 (5-8 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
552001 Üdülői- szálláshely-szolgáltatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (2-4 hónap)
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (2-12 hónap)
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
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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. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
23. 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

24. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog

25. 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, munkaerő-gazdálkodással,
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
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ZÁRADÉK
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2010. (VI.22.) Kt. számú határozatával,
valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 121/2010. (VI.22.) KH. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 39/2011.
(III.29.) Kt. számú határozatával, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés …../2011.
(……) KH. sz. határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza, és Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2011. (III.29.)
Kt. számú határozatával, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés ……/2011. (……..) KH. sz.
határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 21. pontjának módosítása 2011. április 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2011. március 29.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

41/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány Város Óvodái módosító
okiratát az 5. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
5. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Óvodái 92/2010. (VI.22.)
Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„13. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv”
A 16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„16. 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
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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
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (2-4 hónap)
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (2-12 hónap)
890443 Egyéb közfoglalkoztatás”
17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„17. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.”
A Képviselő-testület a módosító okiratot a 41/2011. (III.29.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2011. március 29.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

42/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány Város Óvodái alapító
okiratát a 6. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
6. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §-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.
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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 Képviselőtestülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
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 gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
14. 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.
15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

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

16. 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
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
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890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
17. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
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. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való
rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással,
pénzellátásával, számvitellel, gazdálkodásával,
vagyonkezelésével, munkaerő-gazdálkodással,
beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
20. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott
személy

Oroszlány, 2003. november 26.
Dr. Judi Erzsébet s.k.
jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2010. (VI.22.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2011.
(III.29.) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes
szerkezetbe foglalva tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 42/2011. (III.29.) Kt.
számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 16. pontjának módosítása 2011. április 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2011. március 29.
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Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

43/2011. (III.29.) 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. Zágonyi Éva jegyző
7. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Endre Általános Iskola 54/2010.
(IV.27.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv”
18. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 18. 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,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
bérleti díj
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,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
bérleti díj
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,
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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
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás”
19. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„19. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.”
A Képviselő-testület a módosító okiratot a 43/2011. (III.29.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2011. március 29.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

44/2011. (III.29.) 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:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
8. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §-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. Telephelye:
4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:

Ságvári Endre Általános Iskola
2840 Oroszlány, Ságvári Endre utca 1-3.
nincs
031829
Oroszlány Városi Tanács
1962. szeptember 1.

30

7.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
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 gazdálkodás szerinti besorolása: 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 foglalkoztatási jogviszony:

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

18. 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,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
bérleti díj
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,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
bérleti díj
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,
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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
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
19. Az intézmény 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

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, munkaerő-gazdálkodással,
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
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ZÁRADÉK
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2010. (IV.27.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2011.
(III.29.) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes
szerkezetbe foglalva tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 44/2011. (III.29.) Kt.
számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 18. pontjának módosítása 2011. április 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2011. március 29.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

45/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Eötvös Loránd Szakközép- és
Szakiskola módosító okiratát a 9. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
9. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola
98/2009. (IX.29.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv”
18. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„18. Alaptevékenysége
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés (szakmai alapozás):
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00

Elektronikai technikus: 9-12. évfolyam
Mechatronikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ruhaipari technikus: 9-12. évfolyam
Textilipari technikus: 9-12. évfolyam
Informatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ipari informatikai technikus: 9-12. évfolyam
Műszaki informatikus: 9-12. évfolyam
Gépgyártás-technológiai technikus: 9-12. évfolyam
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54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
52 523 01 1000 00 00
-

CAD-CAM informatikus: 9-12. évfolyam
Divat- stílustervező: 9-12. évfolyam
Automatikai műszerész: 9-12. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.
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
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00

Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
Géplakatos: 3 év
31 521 11 0000 00 00
Hegesztő: 2 év
31 521 24 1000 00 00
Szerkezetlakatos: 3 év
33 521 08 0000 00 00
Szerszámkészítő: 3 év
31 521 09 1000 00 00
Gépi forgácsoló: 3 év
33 542 05 0010 33 01
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó: 3 év
33 542 05 0010 33 03
Női szabó: 3 év
33 521 04 1000 00 00
Villanyszerelő: 3 év
31 521 07 1000 00 00
Finommechanikai műszerész: 2 év
33 523 01 1000 00 00
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
54 523 01 0000 00 00
Elektronikai technikus: 2 év
52 523 03 0000 00 00
Mechatronikai műszerész: 2 év
54 542 01 0010 54 02
Ruhaipari technikus: 2 év
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54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00

Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák
lebonyolítására (szakmai alapozás):
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
-

Géplakatos 9-10. évfolyam
Hegesztő: 9-10. évfolyam
Szerkezetlakatos: 9-10. évfolyam
Szerszámkészítő: 9-10. évfolyam
Gépi forgácsoló: 9-10. évfolyam
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 9-10. évfolyam
Férfiszabó: 9-10. évfolyam
Női szabó: 9-10. évfolyam
Villanyszerelő: 9-10. évfolyam
Finommechanikai műszerész: 9-10. évfolyam
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 9-10. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 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
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
(1 éves, szakképző évfolyamra felzárkóztató oktatás)
-

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
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-

felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
54 862 01 0000 00 00
52 523 01 0001 54 01
52 523 03 0001 54 01
54 481 01 0100 31 01
31 521 02 0000 00 00
54 481 03 0100 52 01

Gépipari minőségellenőr:1200 óra
Munkavédelmi technikus: 300 óra
Automatikai technikus: 800 óra
Mechatronikai technikus: 800 óra
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
CNC forgácsoló: 1200 óra
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás,
TEAOR száma: 8559
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
19. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„19. Az intézmény 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 az alábbiak szerint változik:
„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, munkaerő-gazdálkodással,
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”
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Az alapító okirat 23. pontja törlésre kerül.
A Képviselő-testület a módosító okiratot a 45/2011. (III.29.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2011. március 29.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

46/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Eötvös Loránd Szakközép- és
Szakiskola alapító okiratát a 10. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
10. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §- a alapján az
alábbi okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.
3. Telephelye:
nincs
4. OM azonosítója:
031969
5. Az intézmény alapítója:
Oroszlány Városi Tanács
6. Alapítás időpontja:
1950. szeptember 1.
7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Középfokú oktatás
9. Szakágazati besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás
10. Az intézmény típusa:
Összetett iskola
11. Évfolyamok száma:
9-14. évfolyam
12. Maximális tanulólétszám:
435 fő
13. Tagozat megnevezése:
nappali,
felnőtt (esti, levelező)
14. Működési köre:
Oroszlány Város és Komárom-Esztergom megye
közigazgatási területe
15. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
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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 foglalkoztatási jogviszony:

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

18. Alaptevékenysége
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés (szakmai alapozás):
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
52 523 01 1000 00 00
-

Elektronikai technikus: 9-12. évfolyam
Mechatronikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ruhaipari technikus: 9-12. évfolyam
Textilipari technikus: 9-12. évfolyam
Informatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ipari informatikai technikus: 9-12. évfolyam
Műszaki informatikus: 9-12. évfolyam
Gépgyártás-technológiai technikus: 9-12. évfolyam
CAD-CAM informatikus: 9-12. évfolyam
Divat- stílustervező: 9-12. évfolyam
Automatikai műszerész: 9-12. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.
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
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
54 523 01 0000 00 00

Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
Elektronikai technikus: 2 év
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52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00

Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
Géplakatos: 3 év
31 521 11 0000 00 00
Hegesztő: 2 év
31 521 24 1000 00 00
Szerkezetlakatos: 3 év
33 521 08 0000 00 00
Szerszámkészítő: 3 év
31 521 09 1000 00 00
Gépi forgácsoló: 3 év
33 542 05 0010 33 01
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó: 3 év
33 542 05 0010 33 03
Női szabó: 3 év
33 521 04 1000 00 00
Villanyszerelő: 3 év
31 521 07 1000 00 00
Finommechanikai műszerész: 2 év
33 523 01 1000 00 00
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
54 523 01 0000 00 00
Elektronikai technikus: 2 év
52 523 03 0000 00 00
Mechatronikai műszerész: 2 év
54 542 01 0010 54 02
Ruhaipari technikus: 2 év
54 542 01 0010 54 03
Textilipari technikus: 2 év
54 481 03 0010 54 02
Informatikai műszerész: 2 év
54 481 04 0010 54 03
Ipari informatikai technikus: 2 év
54 481 04 0010 54 04
Műszaki informatikus: 2 év
54 521 01 0000 00 00
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
54 481 01 1000 00 00
CAD-CAM informatikus: 2 év
54 211 07 0000 00 00
Divat- stílustervező: 3 év
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák
lebonyolítására (szakmai alapozás):
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
-

Géplakatos 9-10. évfolyam
Hegesztő: 9-10. évfolyam
Szerkezetlakatos: 9-10. évfolyam
Szerszámkészítő: 9-10. évfolyam
Gépi forgácsoló: 9-10. évfolyam
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 9-10. évfolyam
Férfiszabó: 9-10. évfolyam
Női szabó: 9-10. évfolyam
Villanyszerelő: 9-10. évfolyam
Finommechanikai műszerész: 9-10. évfolyam
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 9-10. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,
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853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 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
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
(1 éves, szakképző évfolyamra felzárkóztató oktatás)
-

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás,
TEAOR száma: 8559
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
19. Az intézmény 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 36 373 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

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, munkaerő-gazdálkodással,
beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
22. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott
személy

Oroszlány, 2003. november 25.
Dr. Judi Erzsébet s.k.
jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2009. (IX.29.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2011.
(III.29.) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes
szerkezetbe foglalva tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 46/2011. (III.29.) Kt.
számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 18. pontja 2011. április 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2011. március 29.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

47/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola módosító okiratát a 11. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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11. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola 100/2009. (IX.29.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Az Alapító okirat
15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv”
18. pontja az alábbiak szerint módosul:
„18. Alaptevékenysége
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató felkészítés,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58. 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,
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- a tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.
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
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi
vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás felnőttek
részére
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon)
- A szakképzési évfolyamon középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében
a szakmai vizsgára felkészítés
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- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13.
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
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
52 813 01 0100 33 01
Sportoktató 500 óra
52 813 01 0010 52 01
Fitness-wellness asszisztens 1000 óra
52 813 01 0010 52 02
Sportedző 1000 óra
52 813 01 0001 54 01
Rekreációs mozgásprogram-vezető 1000 óra
52 813 02 0000
Sportszervező, - menedzser 1000 óra
52 1811 02
Grafikus 2 év
54 211 09
Grafikus 2 év, 5 év
54 211 09 0010 54 01
Alkalmazott grafikus 3600 óra
52 214 01 0000
Lakberendező 2000 óra
55 213 02
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
55 213 02 0010 55 03
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
54 481 03
Informatikai rendszergazda 2 év
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
54 481 03 0010 54 01
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
54 481 03 0010 54 05
Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
54 481 03 0010 54 07
Webmester 2 év
54 4641 03
Informatikus 2 év
54 481 04
Informatikus 2 év
54 481 04 0010 54 01
Gazdasági informatikus 2 év
54 213 04
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
54 213 04 0010 54 04
Multimédiafejlesztő 1400 óra
52 5412 01
Általános vegyésztechnikus 2 év
54 524 02 1000
Vegyipari technikus 2 év
54 524 02 0100 33 02
Vegyi anyag gyártó 600 óra
54 534 02 0001 54 01
Biotechnológus technikus 600 óra
54 524 02 0001 54 04
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
54 850 02 0000
Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
54 850 02 0100 33 02
Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
54 345 02 0000
Logisztikai ügyintéző 2 év
54 345 02 0100 31 01
Anyagbeszerző 400 óra
54 345 02 0100 31 02
Áruterítő 400 óra
54 345 02 0100 52 01
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
54 345 02 0001 54 01
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
54 812 01 1000
Idegenvezető 2 év
54 212 07
Táncos 2, 5 év
54 212 07 0010 54 01
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
54 212 07 0010 54 02
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
54 212 07 0010 54 03
Néptáncos 2, 5 év
54 212 07 0010 54 04
Színházi táncos 2, 5 év
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853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
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
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása”
19. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„19. Az intézmény 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 9 921 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 az alábbiak szerint változik:
„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, munkaerő-gazdálkodással,
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”
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Az alapító okirat 23. pontja törlésre kerül.
A Képviselő-testület a módosító okiratot a 47/2011. (III.29.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2011. március 29.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

48/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola alapító okiratát a 12. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
12. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §- a alapján az
alábbi okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2.
3. Telephelye:
nincs
4. OM azonosítója:
031932
5. Az intézmény alapítója:
Oroszlány Városi Tanács
6. Alapítás időpontja:
1960. szeptember 1.
7.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alap- és középfokú oktatás
9. Szakágazati besorolása:
853100 Általános középfokú oktatás
10. Az intézmény típusa:
Összetett iskola
11. Évfolyamok száma:
5-14. évfolyam
12. Maximális tanulólétszám:
720 fő
13. Tagozat megnevezése:
nappali,
felnőtt (esti, levelező)
14. Működési köre:
Oroszlány Város és Komárom-Esztergom megye
közigazgatási területe
15. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
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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. Alaptevékenysége
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató felkészítés,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58. 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,
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- a tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás
- tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.
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
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi
vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás felnőttek
részére
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon)
- A szakképzési évfolyamon középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében
a szakmai vizsgára felkészítés
- tankönyvellátás biztosítása,
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- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13.
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
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
52 813 01 0100 33 01
Sportoktató 500 óra
52 813 01 0010 52 01
Fitness-wellness asszisztens 1000 óra
52 813 01 0010 52 02
Sportedző 1000 óra
52 813 01 0001 54 01
Rekreációs mozgásprogram-vezető 1000 óra
52 813 02 0000
Sportszervező, - menedzser 1000 óra
52 1811 02
Grafikus 2 év
54 211 09
Grafikus 2 év, 5 év
54 211 09 0010 54 01
Alkalmazott grafikus 3600 óra
52 214 01 0000
Lakberendező 2000 óra
55 213 02
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
55 213 02 0010 55 03
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
54 481 03
Informatikai rendszergazda 2 év
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
54 481 03 0010 54 01
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
54 481 03 0010 54 05
Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
54 481 03 0010 54 07
Webmester 2 év
54 4641 03
Informatikus 2 év
54 481 04
Informatikus 2 év
54 481 04 0010 54 01
Gazdasági informatikus 2 év
54 213 04
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
54 213 04 0010 54 04
Multimédiafejlesztő 1400 óra
52 5412 01
Általános vegyésztechnikus 2 év
54 524 02 1000
Vegyipari technikus 2 év
54 524 02 0100 33 02
Vegyi anyag gyártó 600 óra
54 534 02 0001 54 01
Biotechnológus technikus 600 óra
54 524 02 0001 54 04
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
54 850 02 0000
Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
54 850 02 0100 33 02
Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
54 345 02 0000
Logisztikai ügyintéző 2 év
54 345 02 0100 31 01
Anyagbeszerző 400 óra
54 345 02 0100 31 02
Áruterítő 400 óra
54 345 02 0100 52 01
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
54 345 02 0001 54 01
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
54 812 01 1000
Idegenvezető 2 év
54 212 07
Táncos 2, 5 év
54 212 07 0010 54 01
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
54 212 07 0010 54 02
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
54 212 07 0010 54 03
Néptáncos 2, 5 év
54 212 07 0010 54 04
Színházi táncos 2, 5 év
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
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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

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
19. Az intézmény 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 9 921 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, munkaerő-gazdálkodással,
beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
22. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott
személy

Oroszlány, 2005. június 20.
Dr. Judi Erzsébet s.k.
jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester

48

ZÁRADÉK
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2009. (IX.29.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2011.
(III.29.) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes
szerkezetbe foglalva tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 48/2011. (III.29.) Kt.
számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 18. pontja 2011. április 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2011. március 29.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

49/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális
Szolgálat módosító okiratát a 13. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
13. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Szociális Szolgálat
145/2010. (X.14.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. Alaptevékenysége
562917 Munkahelyi étkeztetés
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
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
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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.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő
programok szervezése
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d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
889101 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek
napközbeni elhelyezése, nevelése, gondozása 156 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.
A Képviselő-testület a módosító okiratot a 49/2011. (III.29.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2011. március 29.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

50/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális
Szolgálat alapító okiratát a 14. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
14. sz. 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.
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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 Képviselőtestülete
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:

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. Alaptevékenysége
562917 Munkahelyi étkeztetés
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
a) Gondozási egység keretein belül
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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.
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 156 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
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.
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A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással,
pénzellátásával, számvitellel, gazdálkodásával,
vagyonkezelésével, munkaerő-gazdálkodással,
beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
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 145/2010. (X.14.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2011.
(III.29.) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes
szerkezetbe foglalva tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete az 50/2011. (III.29.) Kt.
számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 15. pontjának módosítása 2011. április 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2011. március 29.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

51/2011. (III.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális
Szolgálat 2010. évi beszámolóját a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2011. április 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

52/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 26-ai ülésén az alábbi napirendi
pontot tárgyalja:
Nyílt ülés:
1.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Beszámoló Oroszlány Város 2010. évi költségvetésének teljesítéséről
3.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
3/2003. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítása, a városi parktavak üzemeltetési
szerződésének meghosszabbítása
4.
A Vértes Volán Zrt. 2010. évi beszámolója, a többlet nyereség felhasználásának meghatározása,
Oroszlány város helyi járati menetrendjének módosítása
5.
Gazdasági Program vitaanyaga
6.
Oroszlány Város távfűtésének jövője 2014. október 15. napjától, stratégiai kérdések
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7.

Pályázat benyújtása a TIOP-1.2.3/11/1 „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra fejlesztése című pályázati kiírásra
8.
A Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának beszámolója az intézmény elmúlt öt éves
tevékenységéről
9.
Beszámoló Oroszlány Város Óvodáiban végzett intézményvezetői tevékenységről
10. Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása
11. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
12. Éves ellenőrzési jelentés a 2010. évi ellenőrzési terv teljesítéséről
13. Önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntések
14. Oroszlány Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának és Pályázati Szabályzatának
aktualizálása
15. A továbbképzés és a továbbtanulás tapasztalatai az intézményekben
16. Az országos kompetenciamérés eredményei városunk általános és középiskoláiban
17. Javaslat rovásírásos helyiségnév táblák kihelyezésére
18. Oroszlány Város Önkormányzatának ünnepi programterve
19. Trianoni emlékmű létrehozása
20. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
21. Az Oroszlányi Szakorvosi-és Ápolási Kft. ügyvezetőjének megbízása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Takács Károly polgármester

53/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.
Elfogadja az Oroszlány Város Önkormányzata és az oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Non Profit
Közhasznú Kft. között foglalkoztatás-egészségügyi alapszolgáltatásra vonatkozó szerződés előterjesztés
melléklete szerinti módosítását.
3.
165/2010. (XI.23.) Kt. számú határozat 2. pontjában Oroszlány város jegyzője részére
megállapított havi bruttó 19.325 Ft képzettségi pótlékot 2011. április 26. napjától megszünteti.
4.
Utasítja az Oroszlányi Szakorvosi– és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Oroszlány, Alkotmány u. 48. számú, 1324
hrsz-ú ingatlan bontása érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.
5.a) Elfogadja és biztosítja a helyi szintű, hosszú távú közúthálózat- és közlekedésfejlesztési
elképzeléseket megalapozó, „Közútfejlesztés az Oroszlány, Mindszenti út - Szent Borbála u.
nyomvonalon a Bokodi úti csatlakozási csomópontig” tárgyú tervezési feladat 3.125 EFt
összegű tervezési költségeit az önkormányzat 2011. évi költségvetésének „Céltartalék
beruházási, felhalmozási kiadásokra” sora terhére.
5.b) Utasítja a polgármestert az 5.a) pontban rögzített tervezési projekttel kapcsolatos közbeszerzési
értékhatár alatti pályázati eljárás lefolytatására.
6.a) Engedélyezi, hogy a 2011/2012-es tanévben a József Attila Általános Iskola 4 első osztályt
indíthat.
6.b) Engedélyezi, hogy a 2011/2012-es tanévben a Ságvári Endre Általános Iskola 4 első osztályt
indíthat.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. május 4.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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54/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a 2010. évi önkormányzati céljellegű támogatásokról készült tájékoztatást és az
elszámolásokat.
2. Felhatalmazza a Polgármestert a 2011. évi céljellegű támogatások megkötésére.
3. Elfogadja a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) és a belső
ellenőrzés működtetéséről szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. május 4.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

55/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata és
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közötti, a városi parktavak üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyú
szerződést. Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
2. Megbízza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t az Alsó-tó elnevezését szolgáló pályázat kiírásával,
lebonyolításával. Felkéri a társaság vezérigazgatóját, hogy a beérkezett pályázatok alapján tegyen
javaslatot a képviselő-testületnek a tó elnevezésére.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

56/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Vértes Volán Zrt. Oroszlány város 2010. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére
vonatkozó beszámolóját.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön szerződést a Vértes Volán Zrt.-vel a beszámolójában
rögzített, 2.825 E Ft összegű többletnyereségnek Oroszlány város közigazgatási területén lévő
utasforgalmi létesítmények korszerűsítésére irányuló felhasználására.
3. Az „1” jelű helyi járat menetrendjét 2011. május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
Járatszám: 1
Közlekedik: naponta
Volán-telep – Belváros
Volán-telep – Ipari Park
(Táncsics Mihály út) –
– Belváros (Táncsics
Ipari Park – VolánMihály út) – Volántelep
telep
5:09
6:15
m 7:20
14:15
13:09
--21:09
22:15
m: a járat csak munkanapokon közlekedik

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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57/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a gazdasági program vitaanyagában megfogalmazott célkitűzésekkel.
2. Utasítja a polgármestert a gazdasági program májusi képviselő-testületi ülésre történő
beterjesztésére.
Határidő:
Felelős:

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

2011. május 4.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

58/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az „Oroszlány város távfűtésének jövője 2014. október 15. napjától, stratégiai kérdések”
tárgyú előterjesztésben foglaltakkal.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vértesi Erőmű Zrt. képviselőinek kezdeményezése esetén
az előterjesztésben foglalt feltételrendszer mentén folytasson tárgyalásokat Oroszlány város
érdekeit szolgáló egyezség előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. május 4.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

59/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a pályázati kiírásban
meghatározottak szerint:
1.a) Oroszlány Város Önkormányzata mint fenntartó nyújtson be pályázatot a Benedek Elek, a
József Attila és a Ságvári Endre Iskolák könyvtárainak eszközfejlesztésére a TIOP-1.2.3/11/1
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése című
pályázati kiírásra mintegy 8 millió Ft támogatási összegű pályázat összeállításával. Vagy:
1.b) a Benedek Elek Iskola, a József Attila Általános Iskola, a Ságvári Endre Általános Iskola
konzorciumi formában pályázatot nyújtson be a TIOP-1.2.3/11/1 „Tudásdepó-Expressz”- A
könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése című pályázati kiírásra mintegy
8 millió Ft támogatási összegű pályázat összeállításával.
2.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sikeres pályázat esetén vállalja a
pályázat eredményének 5 évig való fenntartását és üzemeltetését.
Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
60/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának az intézmény elmúlt öt éves
tevékenységéről szóló beszámolóját.
2. Köszönetét és elismerését fejezi ki az intézményben végzett munkáért az intézmény vezetőjének és
valamennyi munkatársának.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

2011. május 4.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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61/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja Oroszlány Város Óvodái intézményvezetőjének beszámolóját az intézményben 20082011. között végzett tevékenységről.
2. Köszönetét és elismerését fejezi ki az intézményben végzett munkáért az intézmény vezetőjének
és valamennyi munkatársának.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2011. május 4.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
62/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Szociális Szolgálat
módosító okiratát a határozat melléklete szerint fogadja el.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Zágonyi Éva jegyző
melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Szociális Szolgálat
50/2011. (III.29.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. Alaptevékenysége
562917 Munkahelyi étkeztetés
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
749031 Módszertani szakirányítás
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
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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.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő
programok szervezése
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d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
889101 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek
napközbeni elhelyezése, nevelése, gondozása 156 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.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosító okiratot a 62/2011. (IV.26.) Kt.
számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2011. április 26.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester
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63/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzati Szociális
Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Zágonyi Éva jegyző
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 Képviselőtestülete
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
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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. Alaptevékenysége
562917 Munkahelyi étkeztetés
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
749031 Módszertani szakirányítás
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
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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.
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 156 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
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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
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, munkaerő-gazdálkodással,
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 50/2011. (III.29.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 62/2011.
(IV.26.) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes
szerkezetbe foglalva tartalmazza, azt Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
63/2011. (IV.26.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 15. pontjának módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2011. április 26.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester
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64/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti s
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős: a határozat kihirdetésére:

2011. május 4.
dr. Zágonyi Éva jegyző

65/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi ellenőrzési terv
teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést.
Határidő:
Felelős:

kihirdetésre: 2011. május 4.
kihirdetésért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

66/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt, Oroszlány 0340/9 hrsz-ú ingatlan
összesen 108/540-ed részére vonatkozó adás-vételi szerződések megkötésével, felhatalmazza a
polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
2. Egyetért az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt, Oroszlány 0340/9 hrsz-ú ingatlan,
összesen 216/540-ed részére vonatkozó adás-vételi szerződés megkötésével, felhatalmazza a
polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
3 Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés módosításának előkészítésekor gondoskodjék a 2011. évi
költségvetésben a határozati javaslat 1. és 2. pontjában foglalt vétel érdekében, összesen 2.101.560 Ft
általános tartalék terhére történő biztosításáról.
Határidő:
Felelős:

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

2011. május 4.
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

67/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 158/2010. (XI.23.) Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
2. Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei közbeszerzéseiről és közbeszerzési értékhatár
alatti beszerzéseiről szóló Közbeszerzési Szabályzatot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal fogadja el.
3. 4/2009. (I.27.) Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
4. Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei pályázati tevékenységéről szóló Pályázati
Szabályzatot az előterjesztés 2. számú melléklete szerint tartalommal fogadja el.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2011. május 4.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
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68/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fenntartásában működő
közoktatási és közművelődési intézmények továbbképzéséről készült tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2011. május 4.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

69/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az országos kompetenciamérés
alapján az intézményeink eredményeiről készült tájékoztatást.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2011. május 4.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
70/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlányban a 8143. számú országos közút Környei úti és Bokodi úti,
valamint a 8155. számú országos közút Kecskédi úti helységnévtáblák helyszínein - lehetőség
szerint a település üdvözlőtábláin - rovásírásos helységnévtáblák kerüljenek elhelyezésre.
2. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a táblák elhelyezéséhez szükséges közútkezelői
hozzájárulás megkéréséről, valamint a táblák -útkezelői hozzájárulást követő- elkészíttetéséről és
telepítéséről.
3. A helységnévtáblák elkészítésének és telepítésének költségeit maximum 200.000 Ft erejéig, a
2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2011. május 4.
a határozat kihirdetéséért: Zágonyi Éva jegyző

71/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Oroszlány Város Önkormányzata ünnepi programtervét az előterjesztés melléklete szerint
jóváhagyja.
2. A Művelődési Központ és Könyvtárt bízza meg az államalapítás, a Magyar Köztársaság kikiáltása,
egyben az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója, a gyermeknap, a pedagógusnap, az
elő szilveszter ünnepi rendezvényeinek a megszervezésével.
3. A 2011. évi munkatervéből törli az augusztus 20-ai ünnepi képviselő-testületi ülést, mivel az
augusztus 20.-át a képviselő-testületi ülés keretein kívül kívánja ünnepelni.
4. Utasítja a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés módosításakor gondoskodjon a
költségvetés 2011. évi egyéb dologi kiadások szakfeladat nemzeti ünnepek programjai sorának, és
a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények sorának összesen 4.000.000 Ft-al történő
csökkentéséről, és a Művelődési Központ és Könyvtár részére finanszírozásként történő
biztosításáról.
5. Utasítja a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjét, hogy az augusztus 20.-ai
rendezvényt 1.500.000 Ft, az október 23-ai rendezvényt 700.000 Ft, a gyermeknapi rendezvényt
500.000 Ft, a pedagógusnapi rendezvényt 300.000 Ft, az elő szilveszteri rendezvényt 1.000.000 Ft
kiadással szervezze meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2011. május 4.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
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72/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Trianoni Emlékmű létrehozásáról szóló előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2. Hozzájárul az előterjesztés melléklete szerint dokumentált trianoni emlékműnek az Oroszlány, 911
hrsz-ú „Bányász emlékpark” területének Dél-nyugati részén, a 917 hrsz-ú Kertekalja patak melletti
területen történő megvalósításához.
3. A Trianoni Emlékmű létesítéséhez 500 E Ft-al járul hozzá a költségvetés általános tartaléka
terhére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2011. május 4.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

73/2011. (IV.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Hozzájárul az Oroszlányi Szakorvosi-és Ápolási Kft. tulajdonában lévő Ford C max típusú, LEE
841 rendszámú személygépjármű Dr. Mátics István részére, 2.520 E Ft értékben történő
értékesítéséhez.
2. 2011. június 1. napjától 2016. május 31-ig terjedő időre Dr. Varju János szülész-nőgyógyász,
klinikai onkológus főorvost bízza meg az Oroszlányi Szakorvosi-és Ápolási Kft. ügyvezetői
feladatainak ellátásával.
3. Hozzájárul Dr. Varju János másodállásban, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent
Borbála Kórházánál történő foglalkoztatásához.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Varju Jánossal 2011. június 1. napjától 2016. május 31.
napjáig tartó meghatározott időre munkaszerződést kössön az alábbi munkabérrel és bér jellegű
egyéb j árandóságokkal:
a) személyi alapbér: bruttó 700.000 Ft,
b) személyi alapbér 10 %-ának megfelelő vezetői pótlék,
c) tárgyév december hónapban l havi munkabér (személyi alapbér és vezetői pótlék) összegének
megfelelő jutalom,
d) költségátalány: 100.000 Ft/hó,
e) cafetéria juttatás: bruttó 50.000 Ft/hó,
f) kérelmére a személyi alapbér terhére kamatmentes munkabérelőleg biztosítása,
g) társaság tulajdonában álló gépjármű személyi használata,
h) hivatali mobiltelefon használatának biztosítása.
5. Felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlására.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat kihirdetésére: 2011. május 4.
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2011. (VI.1.) Kt. határozata
a napirendekről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 24-ei ülésén az alábbi napirendi
pontot tárgyalja:
Nyílt ülés:
22. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
23. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
24. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet
módosítása
25. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet
módosítása
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26.
27.
28.

Sportrendelet módosítása
Gazdasági Program elfogadása
Pályázat benyújtása a KDOP-4.2.2-11 kódszámú Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című
kiírásra
29. A helyi közösségi közlekedés 2011. évi normatív támogatása
30. Petőfi udvar 4-5, 6-7. számú épület kéményeinek baleset megelőzési, állagmegóvó javítása
31. Bel- és külterületi földutak lokális javítása, a Ságvári Endre utca járdaburkolatának
korszerűsítése
32. Megújuló energiaforrások (geotermikus-, szél- és nap) energetikai hasznosítását célul kitűző
Energiapark-projekt előkészítésére vonatkozó együttműködési megállapodás véleményezése
33. A Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola valamint az Eötvös Loránd Szakközép- és
Szakiskola intézményi átszervezése
34. Oroszlány Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
35. Külterületi lakott hely elnevezése
36. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft. 2010. évi éves beszámolója, közhasznúsági
beszámolója, valamint 2011. évi üzleti terve
37. A használat jogának biztosítása a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás részére az Oroszlány 0204/22 hrsz-ú, kivett kommunális hulladéklerakó telep
megnevezésű ingatlanon
38. Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre
39. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
40. Oroszlány Város Óvodái intézményvezetőjének kinevezése
Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2011. (VI.1.) Kt. határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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.
Munkatervét módosítja, amelynek értelmében a „Művelődési Központ és Könyvtár
intézményvezetőjének kinevezése” című előterjesztést a 2011. június 21-ei testületi ülésén
tárgyalja.
7.
A 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljára a 2011. évi költségvetésének általános
tartaléka terhére legfeljebb 3.418.800,-Ft önerőt biztosít.
4.a) 1.500 E Ft-tal kiegészíti a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Katasztrófa Alapjából
nyújtandó 1.500 E Ft támogatási összeget a költségvetés „Általános tartaléka” terhére.
4.b) Utasítja a polgármestert hogy a soron következő költségvetés módosításakor az előirányzatot
vezesse át.
5.a) Egyetért a kamerarendszer átalakításával, valamint a monitorok beszerzésével.
5.b) Oroszlány Város Önkormányzata és a Riasztástechnika 2001. Kft. közötti, „Térfigyelő
kamerarendszer átalakítása” tárgyú megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
5.c) Utasítja a polgármestert, hogy a beruházás forrását 2.500.000 Ft összegben a költségvetés
„céltartalék beruházási, felhalmozási kiadások” sora terhére biztosítsa a legközelebbi
költségvetés módosításakor.
6.
A Bánki Donát TISZK Tatabányai Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság taggyűlésén Oroszlány Város Önkormányzata képviseletére Vargáné
Vojnár Katalin települési képviselőt hatalmazza fel.
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7.

A közterületi játszóeszközök szabvány szerinti helyreállításához a 33/2011. (III.29.) Kt. számú
határozattal biztosított 2.500.000,- Ft összegű előirányzatot 248.375,- Ft-tal kiegészíti az
általános tartalék terhére.

Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
esetében 2011. június 21.
a határozat végrehajtásáért:

a 3. és a 4. pont, az 5. pont és a 7. pont végrehajtása
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2011. (VI.1.) Kt. határozata
olimpiai felkészülés támogatásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés
módosításakor gondoskodjék a „működési célú pénzeszközátadások civil szervezetek program és
egyéb támogatása” költségvetési előirányzatáról 1.500.000 Ft-nak a „működési célú pénzeszköz
átadások olimpikonok támogatása” költségvetési előirányzatra történő átcsoportosításáról.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: 2011. június 21.
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2011. (VI.1.) Kt. határozata
Gazdasági Program elfogadásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának
Önkormányzatának Gazdasági Programját.

Képviselő-testülete

elfogadja

Oroszlány

Város

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2011. (VI.1.) Kt. határozata
a KDOP-4.2.2-11 kódszámú Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című pályázat benyújtásáról
1.

2.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön
benyújtásra a KDOP-4.2.2-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című kiírásra a Rákóczi
Ferenc út mentén kiépítendő kerékpárút megvalósítására 83.380.858 Ft összköltséggel,
75.042.772 Ft támogatás igénylése mellett 8.338.086 Ft pályázati önerő vállalásával. A vállalt
önerő mértékét a 2011. évi költségvetés „Céltartalék beruházási és felhalmozási kiadásokra” sora
terhére biztosítja.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sikeres pályázat esetén vállalja a
pályázat eredményének 5 évig való fenntartását, karbantartását, üzemeltetését.
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2011. (VI.1.) Kt. határozata
a helyi közösségi közlekedés 2011. évi normatív támogatása tárgyú pályázat benyújtásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Támogatja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvény 5. számú mellékletének 10. pontja alapján a helyi közösségi közlekedés normatív
támogatására Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be. Felhatalmazza a
polgármestert a pályázat aláírására.
2. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásáról szóló kiírás feltételeként nyilatkozik, hogy:
a) Oroszlány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi közlekedés
működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint
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b)
c)

fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a tárgyévet megelőző évben szolgáltatóként nettó
10.704.000 Ft összegű saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatással járult hozzá,
a helyi közösségi közlekedést az Önkormányzat tárgyév január 1-jétől december 31-éig
folyamatosan biztosítja,
a közszolgáltatási szerződés, a Szolgáltatót a közszolgáltatással közvetlenül megbízva történt
megkötésre.

Határidő:
Felelős:

a pályázat benyújtására:
a határozat végrehajtásáért:

2011. június 7.
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2011. (VI.1.) Kt. határozata
Petőfi udvar 4-5, 6-7. számú épület kéményeinek baleset megelőzéséről, állagmegóvó javításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Utasítja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t, hogy gondoskodjon a Petőfi udvar 4-5., 6-7. számú
épületek kéményeinek azonnali helyreállításáról.
2. A 6.470 E Ft összegű önkormányzati kiegészítés mértékén felül a Petőfi udvar 4-5., 6-7. számú
épületek kéményei helyreállítási munkáinak forrását 1 759 000 Ft összegben a 2012. évi
költségvetésében tervezi.
3. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, Bérlakás
Üzemeletetési szerződés módosítás aláírására.
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2011. (VI.1.) Kt. határozata
bel- és külterületi földutak lokális javításáról, a Ságvári Endre utca járdaburkolatának
korszerűsítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
3. A helyi bel- és külterületi utak lokális javítása céljára 7.200 E Ft-ot különít el a 2011. évi
költségvetés „Általános tartalék” sora terhére, valamint 4.000 E Ft-ot különít el az „Útfenntartás”
sora terhére.
4. A Ságvári Endre utca és az Óvoda köz baloldali, tönkrement járdaszakaszai korszerűsítésére
5.100 E Ft-ot különít el a 2011. évi költségvetés „Céltartalék” sora terhére.
5. Utasítja a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés soron következő módosításakor
gondoskodjon az 1. pont vonatkozásában „Bel- és külterületi földutak lokális javítása: 11.200 E
Ft” és a 2. pont vonatkozásában „Ságvári Endre utcai járda korszerűsítése: 5.100 E Ft” sorokra
történő átvezetésről.
Határidő: a határozat végrehajtására:
Felelős:
a határozat végrehajtásáért:

2011. június 21.
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2011. (VI.1.) Kt. határozata
a megújuló energiaforrások (geotermikus-, szél- és nap) energetikai hasznosítását célul kitűző
Energiapark-projekt előkészítésére vonatkozó együttműködési megállapodás véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a megújuló energiaforrások
(geotermikus-, szél- és nap) energetikai hasznosítását célul kitűző Energiapark-projekt előkészítésére
vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló tájékoztatást.
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2011. (VI.1.) Kt. határozata
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a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola valamint az Eötvös Loránd Szakközép- és
Szakiskola intézményi átszervezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 2011. augusztus 15-étől összevonja a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskolát és az
Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskolát. 2011. augusztus 15-ei hatállyal megszünteti az Eötvös
Loránd Szakközép- és Szakiskolát, jogutódnak jelöli ki a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskolát, az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola telephelyként működik tovább.
2. Utasítja a polgármestert a megszüntető okirat és a feladatot átvevő intézmény alapító okirata
módosításának előkészítésére.
3. Az összevont intézmény vezetésére 2011. augusztus 16-ától 2012. augusztus 15-éig tartandó
időszakra megbízza Dr. Radványiné Varga Andreát, aki jelenleg a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola intézményvezetője és 2011. augusztus 16-ai hatállyal visszavonja az Eötvös
Loránd Szakközép- és Szakiskola igazgatójának magasabb vezetői megbízatását.
4. Utasítja a polgármestert az átszervezésben érintett intézményeknél a vagyon átadás-átvétel
elrendelésére, a költségvetés szükségszerű módosításának előkészítésére.
5. Utasítja az átvevő intézmény igazgatóját, hogy a megszűnő iskolánál felmerülő tanulói
jogviszony megváltoztatásával kapcsolatos teendőket 2011. július 31-éig végezze el.
6. Utasítja a megszűnő intézmény igazgatóját, hogy a beosztott pedagógusok, dolgozók
közalkalmazotti jogviszonyának végleges rendezésével kapcsolatos teendőket 2011. augusztus
15-éig végezzék el.
7. 2012. szeptember 1-jétől nem engedélyezi a nyolc évfolyamos képzés 5. osztályban történő
indítását és felmenő rendszerben engedélyezi a képzés kifutásos rendszerben történő oktatását.
Határidő:

a határozat végrehajtására:

Felelős:

a határozat végrehajtásáért:

az 1., 3. pont esetében: 2011. augusztus 15.
a 2. pont esetében: 2011. június 21-ei képviselő-testületi
ülés
a 4. pont esetében: 2011. augusztus 31.
az 5. pont esetében: 2011. július 31.
a 6. pont esetében: 2011. augusztus 15.
az 1-4. pont esetében Takács Károly polgármester
az 5. pont esetében az átvevő intézmény igazgatója
a 6. pont esetében a megszűnő intézmény igazgatója
7. pont esetében a megbízott igazgató

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2011. (VI.1.) Kt. határozata
Oroszlány Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány Város Közoktatási
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2011. (VI.1.) Kt. határozata
Külterületi lakott hely elnevezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletében
helyrajzi szám szerint felsorolt ingatlanokat magában foglaló területnek a Madárhegy elnevezést adja.
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2011. (VI.1.) Kt. határozata
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft. 2010. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági
beszámolójáról, valamint 2011. évi üzleti tervéről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2010.01.01-2010.12.31. közötti időszakáról készített éves beszámolóját, az előterjesztés 1.
melléklete szerinti mérleget, az előterjesztés 2. melléklete szerinti eredménykimutatást, az
előterjesztés 3. melléklete szerinti kiegészítő mellékletet, valamint az előterjesztés 4.
melléklete szerinti független könyvvizsgálói jelentést a Felügyelő Bizottság határozatának
ismeretében elfogadja,
- az eszközök és források mérleg szerinti főösszegét
714.518 E Ft-ban
- a saját tőke összegét
163.056 E Ft-ban
- az adózott eredmény összegét
- 27.384 E Ft-ban
- a mérleg szerinti eredmény összegét
- 27.384 E Ft-ban
állapítja meg.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft. 2010. évi mérleg szerinti eredményét, - 27.384 E
Ft-ot az eredménytartalék terhére számolja el, osztalékot nem fizet.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft. 2010. évi közhasznúsági beszámolóját az
előterjesztés 5. és 6. melléklete szerint elfogadja.
Utasítja az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 2010.
évi mérlegbeszámoló és a közhasznúsági beszámoló jogszabályi előírások szerinti letétbe
helyezéséről és közzétételéről.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft. 2010. évi üzleti jelentését -7. melléklet- az
előterjesztés alapján elfogadja.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft. 2011. évi üzleti tervét -8. melléklet- az
előterjesztés alapján elfogadja.

Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

2011. május 30.
Dr. Mátics István ügyvezető

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2011. (VI.1.) Kt. határozata
A használat jogának biztosításáról a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás részére az Oroszlány 0204/22 hrsz-ú, kivett kommunális hulladéklerakó telep
megnevezésű ingatlanon
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
Oroszlány Város Önkormányzata és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás közötti, „Használat jogának biztosítása a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás részére az Oroszlány 0204/22 hrsz-ú, kivett kommunális hulladéklerakó telep
megnevezésű ingatlanon” tárgyú megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: 2011. június 21.
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2011. (VI.1.) Kt. határozata
városi kitüntetések adományozásáról

1. Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 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 2011. június 21-ei Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

az 1. és 2. pont esetében: azonnal
a 2. pont esetében: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a 3. pont esetében: Orbán Ferenc, a MOSB elnöke
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2011. (VI.1.) Kt. határozata
Oroszlány Város Óvodái intézményvezetőjének kinevezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete öt nevelési évre – 2011. augusztus 16-ától –
2016. augusztus 15-ig – Oroszlány Város Óvodái intézményvezetőjévé Benyiczki Ágotát a
következők szerint kinevezi:
Garantált illetmény, kerekítve:
Vezetői pótlék:
Határozott időre szóló illetmény:
Összesen:
Határidő:
Felelős:

177.165 Ft
60.000 Ft
40.000 Ft
277.165 Ft

a határozat végrehajtására: 2011. augusztus 15.
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2011. (VI.29.) Kt. határozata
a napirendekről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. június 21-ei ülésén az alábbi napirendi
pontot tárgyalja:
Nyílt ülés:
1.
Városi tó elnevezése
2.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. Döntés az „Informatikai struktúraváltás a Polgármesteri Hivatalban” tárgyú közbeszerzési eljárás
anyagi fedezetének biztosításáról
4.
Döntés a Művelődési Központ és Könyvtár homlokzatának átalakítási, javítási munkáiról
5.
Döntés a 2011. évi iskolatej program őszi időszakában való részvételről. Tájékoztatás
iskolagyümölcs program indulásáról
6.
A 2011. évi költségvetés – 3/2011. (III.3.) önkormányzati rendelet – módosítása
7.
Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és
tandíjak megállapításának szabályairól szóló rendelet módosítása
8.
A Településszerkezeti Tervről szóló 73 /2006. (IX.26.) Kt. számú határozatával módosított,
52/2005. (VIII.9.) Kt. határozat, valamint a helyi építési szabályzatról szóló 20/2006. (X.11.) Ör.
rendelet módosítása
9.
A középfokú oktatási intézmények összevonásával kapcsolatos döntések meghozatala
10. Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
11. A közoktatási intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálata
12. Pályázat benyújtása a TÁMOP 3.1.6-11/1/2 című pályázati kiírásra
13. Megyei Területrendezési Terv módosítás véleményezése
14. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása
15. Művelődési Központ és Könyvtár intézménnyel kapcsolatos feladatok, intézményvezető
megbízás
16. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés
17. Városi kitüntetési javaslatok elbírálása
18. Földrengés károsultak támogatási igényeinek elbírálása
Felelős:

Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2011. (VI.29.) Kt. határozata
közterület elnevezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az oroszlányi 1681/4 helyrajzi számú, tó
megnevezésű ingatlan területnek a „Malom-tó” elnevezést, továbbá - az ingatlanon belül - a 1681/2
hrsz-ú szigetnek a „Horányi-sziget” elnevezést adja.
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2011. (VI.29.) Kt. határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.a) Utasítja a polgármestert, hogy az 1512 hrsz.-ú városi temető kerítésének javítása érdekében, a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 91/2011. (V.25.) VFKB határozata szerinti 3.
változat figyelembe vételével írjon ki pályázatot.
2.b) Utasítja a polgármestert, hogy az 1512 hrsz.-ú városi temető kerítés javításának forrását 3.918.488
Ft összegben a többletbevétel terhére biztosítsa a költségvetés-módosításakor.
3.
Kijelenti, hogy csatlakozni kíván a 2011. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő
Európai Mobilitási Héthez, mely során
a) vállalja, hogy legalább egy olyan hosszú távú intézkedést hozunk, amely elősegíti a
személygépkocsi helyett a környezetkímélő, fenntartható városi közlekedés használatát,
b) 2011. szeptember 22-én Autómentes Európai Napot szervez.
c) Felhatalmazza a polgármestert a 3. a) és 3. b) pontban rögzített csatlakozással kapcsolatos
Karta aláírására.
4.
Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás számára – a 2011/9-es számú, az országos
közfoglalkoztatási program támogatására benyújtott társulási pályázat Oroszlány területén
történő megvalósításához szükséges – 3.200 E Ft összegű előleget biztosít, azzal a kikötéssel,
hogy azt a társulás a pályázati támogatás átutalását követően haladéktalanul visszafizeti.
5.
Az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Kft. alapító okiratának módosítását a határozat melléklete
szerint fogadja el.
6.a) Megbízza a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium
igazgatóját a nyári napközis tábor megszervezésével.
6.b) Utasítja a polgármestert, hogy a szeptemberi költségvetés módosításakor gondoskodjék az
„általános tartalék” költségvetési előirányzatáról a nyári napközis tábor működtetése céljára
maximum 600 E Ft-nak a „Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
költségvetési előirányzatra” történő átcsoportosításáról.
7.a) A Homoki utca kb. 0+260 – 0+360 km szelvények közötti szakaszának lokális javítása céljára
750 E Ft-ot különít el a 2011. évi költségvetés „Általános tartalék” sora terhére.
7.b) Utasítja a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés soron következő módosításakor
gondoskodjon az 7.a) pont megvalósítása érdekében a „Bel- és külterületi földutak lokális
javítása: 11.200 E Ft” sor előirányzatának 11.950 E Ft összegre történő módosításáról.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2011. (VI.29.) Kt. határozata
az „Informatikai struktúraváltás a Polgármesteri Hivatalban” tárgyú közbeszerzési eljárás
anyagi fedezetének biztosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Az „Informatikai struktúraváltás a Polgármesteri Hivatalban” tárgyú közbeszerzéshez 15.520 E Ft
összegű anyagi fedezetet biztosít, melyhez 5.000 E Ft-ot a 2011. évi költségvetés
„Számítástechnikai eszközök beszerzése” elnevezésű sora terhére, 4.000 E Ft-ot a „Szoftver
beszerzés” elnevezési sor terhére, 6.520 E Ft-ot a beruházási céltartalék terhére biztosít.
2. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az „Informatikai struktúraváltás a Polgármesteri
Hivatalban” tárgyú eljárás közbeszerzési tervbe történő felvételéről.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2011. (VI.29.) Kt. határozata
a Művelődési Központ és Könyvtár homlokzatának átalakítási, javítási munkáiról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete a Művelődési Központ és Könyvtár
homlokzatának átalakítási, javítási munkáihoz 8,8 millió Ft összeget biztosít a többletbevétel terhére.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2011. (VI.29.) Kt. határozata
a 2011. évi iskolatej program őszi időszakában való részvételről, iskolagyümölcs program
indulásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. A 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti időszakban csatlakozik az iskolatej
programhoz, melynek keretében a közoktatásban részt vevő általános iskolák 1-8. évfolyamára
beiratkozott, illetve ennek megfelelő korosztályú középiskolás tanulói számára ingyenesen biztosít
a tanítási napokon 2 dl iskolatejet.
2. Az iskolatej-program előirányzatát a 2011. évi költségvetésében 4.045 E Ft-tal megemeli az
általános tartalék terhére. A megemelt előirányzat összege: 8.057 E Ft. Egyidejűleg utasítja a
polgármestert, hogy a módosított 44/2010. (XII.22.) VM rendelet szerinti támogatás igényléséről
gondoskodjon.
3. Utasítja az önkormányzat által fenntartott általános iskolák igazgatóit, hogy vizsgálják meg az
iskolagyümölcs programban való részvétel lehetőségét és csatlakozási szándék esetén az
iskolagyümölcs-programot az 51/2011. (VI.6.) VM rendelet szerint bonyolítsák le.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2011. (VI.29.) Kt. határozata
Településszerkezeti Terv módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településszerkezeti Tervről szóló 73/2006.
(IX.26.) Kt. határozatával módosított, 52/2005. (VIII.9.) Kt. határozatát és annak mellékletét a jelen
előterjesztés mellékletét képező „Oroszlány, Településszerkezeti Terv módosítás” című, T1, T2, T3,
T4 munkaszámú tervlapon ábrázoltak és a településszerkezeti tervének leírása dokumentációban
rögzítetteknek megfelelően az alábbiak szerint módosítja:
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1. jelű terület:
0428/ 3-5, 0428/ 7, 0428/ 9-25, 0428/ 28-61, 0435/2-12, 0441, 12912, 12913 hrsz telkek
Zkp (közpark) övezetből Mk (kertes mezőgazdasági) területfelhasználási egységbe kerülnek.
A Szabályozás szerint, a telkek előkertjének vonalától 3 méterre építhető kerítés.
2. jelű terület:
0427/3, 0427/5 hrsz telkek Zkp (közpark) besorolásból Ev (véderdő) területfelhasználási
egységbe kerül.
3. jelű terület:
1681/2 hrsz terület V (vízgazdálkodási területből) besorolásból Zkp (közpark)
területfelhasználási egységbe kerül.
4. jelű terület:
0454/4-7, 0448/9-10, 0446/8, 0446/7 hrsz telkek egy része Ma (általános mezőgazdasági
terület) besorolásból Gksz (kereskedelmi-gazdasági) területfelhasználási egységbe kerülnek.
5. jelű terület:
909/2-20. 912/2-94, hrsz telkek Vt (településközpont vegyes) és Lke (kertvárosias
lakóterületből Gksz-g (Kereskedelmi- gazdasági- garázs) területfelhasználási egységbe
kerülnek.
6. jelű terület:
0329/5, 0330/1, 0330/2 hrsz telkek és a 0329/6 hrsz telek egy része a földrészletek Vk
(központi vegyes) besorolásból Vt (településközponti vegyes) területfelhasználási egységbe
kerülnek.
7. jelű terület:
0328, részben a 0329/6, 0338, és a 0341Hrsz-ú terület Vk (központi vegyes) besorolásból
Gksz (kereskedelmi gazdasági) területfelhasználási egységbe kerülnek.
8. jelű terület:
0217/59 Gip területfelhasználási egységből Vt besorolásba kerül.
9. jelű terület:
A 090/1, 093/4 hrsz mezőgazdasági terület értékes erdővel borított északi vége véderdő
területbe kerül, az alatta lévő terület tó kialakítását lehetővé tevő Mkt területfelhasználási
egységbe kerül.
10. jelű terület
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0136/7-10, 0134/4-12, 0126/4-6, 0128, 0129/1-12 hrsz-ú területek Mkf (korlátozott
mezőgazdasági területek) besorolásból Ma (általános mezőgazdasági) területfelhasználási
egységbe kerülnek.
11. jelű terület
0251/3-6, /8-27, /29, /31-33 hrsz-ú terület Ev (védelmi erdő) besorolásból Mk (kertes
mezőgazdasági) területfelhasználási egységbe kerülnek.
12. jelű terület
0177/3 hrsz-ú terület KID (különleges idegenforgalmi) területfelhasználási egységbe kerül.
13. jelű terület
0204//24 hrsz-ú terület KH (különleges hulladéklerakó) besorolásból Kr (különleges
rekultiválandó) területfelhasználási egységbe kerülnek.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

2011. június 29.
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2011. (VI.29.) Kt. határozata
a középfokú oktatási intézmények összevonásával kapcsolatos döntések meghozataláról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Az intézmény-összevonás miatt szükségessé váló TISZK-váltással összefüggő kérdések
rendezéséről szóló megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
2. A CSILLAGSZÓRÓ Szakképzés-szervezési Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társaságban fennálló tagsági jogviszonyát 2011. augusztus 15. napjával megszünteti, akként, hogy
a tagsági jogviszonyát megtestesítő, 1.200 E Ft összegű üzletrészét térítés nélkül átruházza a
társaság részére, az 1. számú melléklet szerinti megállapodás aláírásával. A térítés nélküli
átruházás indoka: a TISZK-váltás lehetővé tétele annak érdekében, hogy az Önkormányzat érintett
intézménye a továbbiakban is tudjon szakképzési hozzájárulásokat fogadni és a korábbi fejlesztési
támogatásokat illetően visszafizetési kötelezettség ne keletkezzen.
3. A Széchenyi István Egyetem (székhelye: 9026 Győr, Egyetem tér 1.), a Lengyel József
Gimnázium és Szakközépiskola, valamint Oroszlány Város Önkormányzata közötti, felsőfokú
szakképzés szervezésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
4. A Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának az
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti módosító okiratát, és a Társulásnak az előterjesztés 4. sz.
melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt, módosított társulási megállapodását jóváhagyja.
5. A 83/2011. (VI.1.) Kt. határozata alapján 2011. augusztus 16. napjával összevonással létrejövő
középiskolájának Oroszlány Város Gimnáziuma és Szakképző Iskolája elnevezést adja.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2011. (VI.29.) Kt. határozata
Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola megszüntető okiratáról
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola
megszüntető okiratát a határozat melléklete szerint fogadja el.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

dr. Zágonyi Éva jegyző
melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 95. §-a, alapján az alábbi okiratot adja ki:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
1. A költségvetési szerv neve:

Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola

2. A költségvetési szerv székhelye, címe:

2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.

3. Telephelye:

nincs

4. OM azonosítója:

031969

5. Az intézmény alapítója:

Oroszlány Városi Tanács

6. Alapítás időpontja:

1950. szeptember 1.

7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

8. Megszüntető szerv neve, székhelye:

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

9. A megszüntető határozat száma:

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselőtestületének 83/2011. (VI.1.) Kt. sz. határozata,

10. A megszüntetés oka:

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
91. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények
más módon vagy más szervezetben hatékonyabban,
gazdaságosabban teljesíthetők.

11. A megszüntetés módja:

Egyesítés: beolvadás
Jogutód: Oroszlány Város Gimnáziuma és Szakképző
Iskolája
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12. A megszüntetés hatálya:

2011. augusztus 15.

13. Az Eötvös Loránd Szakközép és Szakiskola
által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: Oroszlány Város Gimnáziuma és Szakképző Iskolája
intézmény keretei között
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
a jogutód Oroszlány Város Gimnáziuma és Szakképző
Iskolája intézményben
15. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézmény alapító által átadott 36.373 E Ft induló tőkéje, a működés során szerzett további
vagyona, valamint a feladatellátást szolgáló, leltár szerinti értékű ingóságok felett a jogutód Oroszlány
Város Gimnáziuma és Szakképző Iskolája intézmény rendelkezik.
16. A kötelezettségvállalással, egyéb tartozással kapcsolatos kötelezettségekkel, valamint a
követelésekkel 2011. augusztus 15-ig az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola, 2011. augusztus
16-tól a jogutód Oroszlány Város Gimnáziuma és Szakképző Iskolája intézmény rendelkezik.
Az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola 2011. augusztus 15. napjáig vállalhat kötelezettséget.
Oroszlány, 2011. június 21.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester
ZÁRADÉK

A megszüntető okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 98/2011. (VI.29.) Kt.
számú határozatával hagyta jóvá.
A megszüntető okirat 2011. augusztus 15-én lép hatályba.
Oroszlány, 2011. június 21.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2011. (VI.29.) Kt. határozata
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola módosító okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola módosító okiratát a határozat melléklete szerint fogadja el.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

dr. Zágonyi Éva jegyző
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melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola 48/2011. (III.29.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Az Alapító okirat
1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A költségvetési szerv neve:

Oroszlány Város Gimnáziuma és Szakképző Iskolája”

3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Telephelye:

Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola, 2840
Oroszlány, Asztalos János utca 2.”

12. pontja helyébe az alábbiak szerint módosul:
„12. Maximális tanulólétszám:
1100 fő”
18. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„18. Alaptevékenysége
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató felkészítés,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58. 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,
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
o a tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás
o tankönyvellátás biztosítása,
o osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.
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
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
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- középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi
vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás felnőttek
részére
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13-14. évfolyamon)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés (szakmai alapozás):
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
52 523 01 1000 00 00
54 211 09
-

Elektronikai technikus: 9-12. évfolyam
Mechatronikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ruhaipari technikus: 9-12. évfolyam
Textilipari technikus: 9-12. évfolyam
Informatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ipari informatikai technikus: 9-12. évfolyam
Műszaki informatikus: 9-12. évfolyam
Gépgyártás-technológiai technikus: 9-12. évfolyam
CAD-CAM informatikus: 9-12. évfolyam
Automatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Grafikus 9-13. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13.
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
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák
lebonyolítására (szakmai alapozás):
31 521 08 0000 00 00
31 521 08 0010 31 01
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
31 521 02
33 762 01
33 762 01 0010 33 01
33 762 01 0010 33 02

Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő 800 óra
Autógyártó: 2 év
Géplakatos 9-10. évfolyam
Hegesztő: 9-10. évfolyam
Szerkezetlakatos: 9-10. évfolyam
Szerszámkészítő: 9-10. évfolyam
Gépi forgácsoló: 9-10. évfolyam
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 9-10. évfolyam
Férfiszabó: 9-10. évfolyam
Női szabó: 9-10. évfolyam
Villanyszerelő: 9-10. évfolyam
Finommechanikai műszerész: 9-10. évfolyam
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 9-10. évfolyam
CNC forgácsoló 9-12. évfolyam
Szociális gondozó 9-12. évfolyam
Fogyatékossággal élők gondozója 9-12. évfolyam
Szociális gondozó és ápoló 9-12. évfolyam
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-

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 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
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
(1 éves, szakképző évfolyamra felzárkóztató oktatás)
-

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
33 762 01
Szociális gondozó 2 év
33 762 01 0010 33 01
Fogyatékossággal élők gondozója
33 762 01 0010 33 02
Szociális gondozó és ápoló
51 861 01 0000 00 00
Tűzoltó 650 óra
51 861 01 0001 54 01
Tűzoltó technikus 1200 óra
52 1811 02
Grafikus 2 év
54 211 09
Grafikus 2 év, 5 év
54 211 09 0010 54 01
Alkalmazott grafikus 3600 óra
52 214 01 0000
Lakberendező 2000 óra
52 815 01 0000 00 00
Kozmetikus 2 év
52 861 05 0000
Polgári védelmi előadó 350 óra
52 861 05 0001 54 01
Katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó 250 óra
52 861 07 0000 00 00
Tűzvédelmi előadó 350 óra
52 861 07 0001 54 01
Tűzvédelmi főelőadó 250 óra
55 213 02
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
55 213 02 0010 55 03
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
54 481 03
Informatikai rendszergazda 2 év
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
54 481 03 0010 54 01
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
54 481 03 0010 54 05
Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
54 481 03 0010 54 07
Webmester 2 év
54 4641 03
Informatikus 2 év
54 481 04
Informatikus 2 év
54 481 04 0010 54 01
Gazdasági informatikus 2 év
54 213 04
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
54 213 04 0010 54 04
Multimédiafejlesztő 1400 óra
52 5412 01
Általános vegyésztechnikus 2 év
54 524 01 0000 00 00
Laboratóriumi technikus 2 év
54 524 01 0010 54 04
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 2 év
54 524 02 1000
Vegyipari technikus 2 év
54 524 02 0100 33 02
Vegyi anyag gyártó 600 óra
54 534 02 0001 54 01
Biotechnológus technikus 600 óra
54 524 02 0001 54 04
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
54 850 02 0000
Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
54 850 01
Környezetvédelmi technikus 2 év
54 850 01 0010 54 02
Hulladékgazdálkodó 2 év
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54 850 02 0100 33 02
54 345 02 0000
54 345 02 0100 31 01
54 345 02 0100 31 02
54 345 02 0100 52 01
54 345 02 0001 54 01
54 212 07
54 212 07 0010 54 01
54 212 07 0010 54 02
54 212 07 0010 54 03
54 212 07 0010 54 04
54 761 01 0010 54 01
54 761 01 0010 54 02
54 761 01 0010 54 03
54 762 01
54 762 02
54 761 01 0000
55 345 01 0010 55 02
55 345 02 0010 55 01
55 346 02 0010 55 02
55 622 01 0000 00 00
55 346 03 0000
31 521 08 0000 00 00
31 521 08 0010 31 01
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
31 521 02
33 762 01
33 762 01 0010 33 01
33 762 01 0010 33 02
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 520 01 0000 00 00
54 862 01 0000 00 00
52 523 01 0001 54 01
52 523 03 0001 54 01
54 481 01 0100 31 01
31 521 02 0000 00 00
54 481 03 0100 52 01

Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
Logisztikai ügyintéző 2 év
Anyagbeszerző 400 óra
Áruterítő 400 óra
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
Táncos 2, 5 év
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
Néptáncos 2, 5 év
Színházi táncos 2, 5 év
Rehabilitációs nevelő, segítő 2 év
Szociális asszisztens 2 év
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő 2év
Szociális segítő 2 év
Szociális szakgondozó 2 év
Családpedagógiai mentor 1 év
Kereskedelmi szakmenedzser 2 év
Kereskedelmi szakmenedzser asszisztens 2 év
Titkárságvezető 2év
Hulladékgazdálkodási menedzser- technológus 2 év
Rendészeti asszisztens 2 év
Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő 800 óra
Autógyártó: 2 év
Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 év
CNC forgácsoló 1200 óra
Szociális gondozó 2 év
Fogyatékossággal élők gondozója
Szociális gondozó és ápoló
Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
Munkavédelmi technikus: 300 óra
Automatikai technikus: 800 óra
Mechatronikai technikus: 800 óra
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
CNC forgácsoló: 1200 óra
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra

84

61 140 01 0000 00 00
55 146 01 0000 00 00

Felnőttoktató 340 óra
Gyakorlati oktató 2 év

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
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
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
51 861 01 0000 00 00
51 861 01 0001 54 01
52 1811 02
54 211 09
54 211 09 0010 54 01
52 214 01 0000
52 815 01 0000 00 00
52 861 05 0000
52 861 05 0001 54 01
52 861 07 0000 00 00
52 861 07 0001 54 01
55 213 02
55 213 02 0010 55 03
54 481 03
54 481 03 0100 52 01
54 481 03 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07
54 481 04
54 481 04 0010 54 01
54 213 04
54 213 04 0010 54 04
52 5412 01
54 524 01 0000 00 00
54 524 01 0010 54 04
54 524 02 1000
54 524 02 0100 33 02
54 534 02 0001 54 01
54 524 02 0001 54 04
54 850 02 0000
54 850 01

Tűzoltó 650 óra
Tűzoltó technikus 1200 óra
Grafikus 2 év
Grafikus 2 év, 5 év
Alkalmazott grafikus 3600 óra
Lakberendező 2000 óra
Kozmetikus 2 év
Polgári védelmi előadó 350 óra
Katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó 250 óra
Tűzvédelmi előadó 350 óra
Tűzvédelmi főelőadó 250 óra
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
Informatikai rendszergazda 2 év
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
Webmester 2 év
Informatikus 2 év
Gazdasági informatikus 2 év
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
Multimédiafejlesztő 1400 óra
Általános vegyésztechnikus 2 év
Laboratóriumi technikus 2 év
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 2 év
Vegyipari technikus 2 év
Vegyi anyag gyártó 600 óra
Biotechnológus technikus 600 óra
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
Környezetvédelmi technikus 2 év
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54 850 01 0010 54 02
54 850 02 0100 33 02
54 345 02 0000
54 345 02 0100 31 01
54 345 02 0100 31 02
54 345 02 0100 52 01
54 345 02 0001 54 01
54 212 07
54 212 07 0010 54 01
54 212 07 0010 54 02
54 212 07 0010 54 03
54 212 07 0010 54 04
54 761 01 0010 54 01
54 761 01 0010 54 02
54 761 01 0010 54 03
54 762 01
54 762 02
54 761 01 0000
55 345 01 0010 55 02
55 345 02 0010 55 01
55 346 02 0010 55 02
55 622 01 0000 00 00
55 346 03 0000
31 521 02
33 762 01
33 762 01 0010 33 01
33 762 01 0010 33 02
31 521 08 0000 00 00
31 521 08 0010 31 01
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
54 520 01 0000 00 00
54 862 01 0000 00 00
52 523 01 0001 54 01
52 523 03 0001 54 01
54 481 01 0100 31 01

Hulladékgazdálkodó 2 év
Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
Logisztikai ügyintéző 2 év
Anyagbeszerző 400 óra
Áruterítő 400 óra
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
Táncos 2, 5 év
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
Néptáncos 2, 5 év
Színházi táncos 2, 5 év
Rehabilitációs nevelő, segítő 2 év
Szociális asszisztens 2 év
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő 2év
Szociális segítő 2 év
Szociális szakgondozó 2 év
Családpedagógiai mentor 1 év
Kereskedelmi szakmenedzser 2 év
Kereskedelmi szakmenedzser asszisztens 2 év
Titkárságvezető 2év
Hulladékgazdálkodási menedzser- technológus 2 év
Rendészeti asszisztens 2 év
CNC forgácsoló 1200 óra
Szociális gondozó 2 év
Fogyatékossággal élők gondozója
Szociális gondozó és ápoló
Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő 800 óra
Autógyártó: 2 év
Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
Munkavédelmi technikus: 300 óra
Automatikai technikus: 800 óra
Mechatronikai technikus: 800 óra
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
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31 521 02 0000 00 00
54 481 03 0100 52 01
61 140 01 0000 00 00
55 146 01 0000 00 00

CNC forgácsoló: 1200 óra
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
Felnőttoktató 340 óra
Gyakorlati oktató 2 év

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás,
TEAOR száma: 8559
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
20. pontja az alábbiak szerint módosul:
„20. A feladatellátást szolgáló vagyon:

-

A feladatellátást az intézmény székhelyén, telephelyén
található ingatlan, valamint a leltár szerinti értékű
ingóságok szolgálják. Az intézmény induló vagyona az
alapító által átadott 46 294 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”

A Képviselő-testület a módosító okiratot a 99/2011. (VI.29.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2011. június 21.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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100/2011. (VI.29.) Kt. határozata
Oroszlány Város Gimnáziuma és Szakképző Iskolája egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Oroszlány Város Gimnáziuma és
Szakképző Iskolája egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

dr. Zágonyi Éva jegyző
melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §- a alapján az
alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. A költségvetési szerv neve:

Oroszlány Város Gimnáziuma és Szakképző Iskolája

2. A költségvetési szerv székhelye, címe:

2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2.

3. Telephelye:

Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola, 2840
Oroszlány, Asztalos János utca 2.

4. OM azonosítója:

031932

5. Az intézmény alapítója:

Oroszlány Városi Tanács

6. Alapítás időpontja:

1960. szeptember 1.

7.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

b) Fenntartó neve, székhelye:

Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

8. Közfeladata:

Alap- és középfokú oktatás

9. Szakágazati besorolása:

853100 Általános középfokú oktatás

10. Az intézmény típusa:

Összetett iskola
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11. Évfolyamok száma:

5-14. évfolyam

12. Maximális tanulólétszám:

1100 fő

13. Tagozat megnevezése:

nappali,
felnőtt (esti, levelező)

14. Működési köre:

Oroszlány Város és Komárom-Esztergom megye
közigazgatási területe

15. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: 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. Alaptevékenysége
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató felkészítés,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58. 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,
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
o a tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás
o tankönyvellátás biztosítása,
o osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.
évfolyam)
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-

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

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi
vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás felnőttek
részére
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13-14. évfolyamon)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés (szakmai alapozás):
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
52 523 01 1000 00 00
54 211 09
-

Elektronikai technikus: 9-12. évfolyam
Mechatronikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ruhaipari technikus: 9-12. évfolyam
Textilipari technikus: 9-12. évfolyam
Informatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ipari informatikai technikus: 9-12. évfolyam
Műszaki informatikus: 9-12. évfolyam
Gépgyártás-technológiai technikus: 9-12. évfolyam
CAD-CAM informatikus: 9-12. évfolyam
Automatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Grafikus 9-13. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13.
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
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák
lebonyolítására (szakmai alapozás):
31 521 08 0000 00 00
31 521 08 0010 31 01
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00

Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő 800 óra
Autógyártó: 2 év
Géplakatos 9-10. évfolyam
Hegesztő: 9-10. évfolyam
Szerkezetlakatos: 9-10. évfolyam
Szerszámkészítő: 9-10. évfolyam
Gépi forgácsoló: 9-10. évfolyam
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 9-10. évfolyam
Férfiszabó: 9-10. évfolyam
Női szabó: 9-10. évfolyam
Villanyszerelő: 9-10. évfolyam
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31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
31 521 02
33 762 01
33 762 01 0010 33 01
33 762 01 0010 33 02
-

Finommechanikai műszerész: 9-10. évfolyam
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 9-10. évfolyam
CNC forgácsoló 9-12. évfolyam
Szociális gondozó 9-12. évfolyam
Fogyatékossággal élők gondozója 9-12. évfolyam
Szociális gondozó és ápoló 9-12. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 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
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
(1 éves, szakképző évfolyamra felzárkóztató oktatás)
-

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
33 762 01
Szociális gondozó 2 év
33 762 01 0010 33 01
Fogyatékossággal élők gondozója
33 762 01 0010 33 02
Szociális gondozó és ápoló
51 861 01 0000 00 00
Tűzoltó 650 óra
51 861 01 0001 54 01
Tűzoltó technikus 1200 óra
52 1811 02
Grafikus 2 év
54 211 09
Grafikus 2 év, 5 év
54 211 09 0010 54 01
Alkalmazott grafikus 3600 óra
52 214 01 0000
Lakberendező 2000 óra
52 815 01 0000 00 00
Kozmetikus 2 év
52 861 05 0000
Polgári védelmi előadó 350 óra
52 861 05 0001 54 01
Katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó 250 óra
52 861 07 0000 00 00
Tűzvédelmi előadó 350 óra
52 861 07 0001 54 01
Tűzvédelmi főelőadó 250 óra
55 213 02
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
55 213 02 0010 55 03
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
54 481 03
Informatikai rendszergazda 2 év
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
54 481 03 0010 54 01
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
54 481 03 0010 54 05
Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
54 481 03 0010 54 07
Webmester 2 év
54 4641 03
Informatikus 2 év
54 481 04
Informatikus 2 év
54 481 04 0010 54 01
Gazdasági informatikus 2 év
54 213 04
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
54 213 04 0010 54 04
Multimédiafejlesztő 1400 óra
52 5412 01
Általános vegyésztechnikus 2 év
54 524 01 0000 00 00
Laboratóriumi technikus 2 év
54 524 01 0010 54 04
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 2 év
54 524 02 1000
Vegyipari technikus 2 év
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54 524 02 0100 33 02
54 534 02 0001 54 01
54 524 02 0001 54 04
54 850 02 0000
54 850 01
54 850 01 0010 54 02
54 850 02 0100 33 02
54 345 02 0000
54 345 02 0100 31 01
54 345 02 0100 31 02
54 345 02 0100 52 01
54 345 02 0001 54 01
54 212 07
54 212 07 0010 54 01
54 212 07 0010 54 02
54 212 07 0010 54 03
54 212 07 0010 54 04
54 761 01 0010 54 01
54 761 01 0010 54 02
54 761 01 0010 54 03
54 762 01
54 762 02
54 761 01 0000
55 345 01 0010 55 02
55 345 02 0010 55 01
55 346 02 0010 55 02
55 622 01 0000 00 00
55 346 03 0000
31 521 08 0000 00 00
31 521 08 0010 31 01
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
31 521 02
33 762 01
33 762 01 0010 33 01
33 762 01 0010 33 02
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 520 01 0000 00 00

Vegyi anyag gyártó 600 óra
Biotechnológus technikus 600 óra
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
Környezetvédelmi technikus 2 év
Hulladékgazdálkodó 2 év
Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
Logisztikai ügyintéző 2 év
Anyagbeszerző 400 óra
Áruterítő 400 óra
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
Táncos 2, 5 év
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
Néptáncos 2, 5 év
Színházi táncos 2, 5 év
Rehabilitációs nevelő, segítő 2 év
Szociális asszisztens 2 év
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő 2év
Szociális segítő 2 év
Szociális szakgondozó 2 év
Családpedagógiai mentor 1 év
Kereskedelmi szakmenedzser 2 év
Kereskedelmi szakmenedzser asszisztens 2 év
Titkárságvezető 2év
Hulladékgazdálkodási menedzser- technológus 2 év
Rendészeti asszisztens 2 év
Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő 800 óra
Autógyártó: 2 év
Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 év
CNC forgácsoló 1200 óra
Szociális gondozó 2 év
Fogyatékossággal élők gondozója
Szociális gondozó és ápoló
Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
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54 862 01 0000 00 00
52 523 01 0001 54 01
52 523 03 0001 54 01
54 481 01 0100 31 01
31 521 02 0000 00 00
54 481 03 0100 52 01
61 140 01 0000 00 00
55 146 01 0000 00 00

Munkavédelmi technikus: 300 óra
Automatikai technikus: 800 óra
Mechatronikai technikus: 800 óra
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
CNC forgácsoló: 1200 óra
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
Felnőttoktató 340 óra
Gyakorlati oktató 2 év

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
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
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
51 861 01 0000 00 00
51 861 01 0001 54 01
52 1811 02
54 211 09
54 211 09 0010 54 01
52 214 01 0000
52 815 01 0000 00 00
52 861 05 0000
52 861 05 0001 54 01
52 861 07 0000 00 00
52 861 07 0001 54 01
55 213 02
55 213 02 0010 55 03
54 481 03
54 481 03 0100 52 01
54 481 03 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07
54 481 04
54 481 04 0010 54 01
54 213 04
54 213 04 0010 54 04
52 5412 01
54 524 01 0000 00 00
54 524 01 0010 54 04

Tűzoltó 650 óra
Tűzoltó technikus 1200 óra
Grafikus 2 év
Grafikus 2 év, 5 év
Alkalmazott grafikus 3600 óra
Lakberendező 2000 óra
Kozmetikus 2 év
Polgári védelmi előadó 350 óra
Katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó 250 óra
Tűzvédelmi előadó 350 óra
Tűzvédelmi főelőadó 250 óra
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
Informatikai rendszergazda 2 év
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
Webmester 2 év
Informatikus 2 év
Gazdasági informatikus 2 év
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
Multimédiafejlesztő 1400 óra
Általános vegyésztechnikus 2 év
Laboratóriumi technikus 2 év
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 2 év
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54 524 02 1000
54 524 02 0100 33 02
54 534 02 0001 54 01
54 524 02 0001 54 04
54 850 02 0000
54 850 01
54 850 01 0010 54 02
54 850 02 0100 33 02
54 345 02 0000
54 345 02 0100 31 01
54 345 02 0100 31 02
54 345 02 0100 52 01
54 345 02 0001 54 01
54 212 07
54 212 07 0010 54 01
54 212 07 0010 54 02
54 212 07 0010 54 03
54 212 07 0010 54 04
54 761 01 0010 54 01
54 761 01 0010 54 02
54 761 01 0010 54 03
54 762 01
54 762 02
54 761 01 0000
55 345 01 0010 55 02
55 345 02 0010 55 01
55 346 02 0010 55 02
55 622 01 0000 00 00
55 346 03 0000
31 521 02
33 762 01
33 762 01 0010 33 01
33 762 01 0010 33 02
31 521 08 0000 00 00
31 521 08 0010 31 01
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00

Vegyipari technikus 2 év
Vegyi anyag gyártó 600 óra
Biotechnológus technikus 600 óra
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
Környezetvédelmi technikus 2 év
Hulladékgazdálkodó 2 év
Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
Logisztikai ügyintéző 2 év
Anyagbeszerző 400 óra
Áruterítő 400 óra
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
Táncos 2, 5 év
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
Néptáncos 2, 5 év
Színházi táncos 2, 5 év
Rehabilitációs nevelő, segítő 2 év
Szociális asszisztens 2 év
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő 2év
Szociális segítő 2 év
Szociális szakgondozó 2 év
Családpedagógiai mentor 1 év
Kereskedelmi szakmenedzser 2 év
Kereskedelmi szakmenedzser asszisztens 2 év
Titkárságvezető 2év
Hulladékgazdálkodási menedzser- technológus 2 év
Rendészeti asszisztens 2 év
CNC forgácsoló 1200 óra
Szociális gondozó 2 év
Fogyatékossággal élők gondozója
Szociális gondozó és ápoló
Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő 800 óra
Autógyártó: 2 év
Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
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54 211 07 0000 00 00
54 520 01 0000 00 00
54 862 01 0000 00 00
52 523 01 0001 54 01
52 523 03 0001 54 01
54 481 01 0100 31 01
31 521 02 0000 00 00
54 481 03 0100 52 01
61 140 01 0000 00 00
55 146 01 0000 00 00

Divat- stílustervező: 3 év
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
Munkavédelmi technikus: 300 óra
Automatikai technikus: 800 óra
Mechatronikai technikus: 800 óra
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
CNC forgácsoló: 1200 óra
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
Felnőttoktató 340 óra
Gyakorlati oktató 2 év

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás,
TEAOR száma: 8559
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
19. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
20. A feladatellátást szolgáló vagyon:

-

A feladatellátást az intézmény székhelyén, telephelyén
található ingatlan, valamint a leltár szerinti értékű
ingóságok szolgálják. Az intézmény induló vagyona az
alapító által átadott 46 294 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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Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való
rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével,
előirányzat
felhasználással,
pénzellátásával,
számvitellel,
gazdálkodásával,
vagyonkezelésével,
munkaerő-gazdálkodással,
beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
22. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott
személy

Oroszlány, 2005. június 20.

Dr. Judi Erzsébet s.k.
jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (III.29.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 99/2011.
(VI.29.) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes
szerkezetbe foglalva tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 100/2011. (VI.29.) Kt.
számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 1., 3., 12., 18. és 20. pontjai 2011. augusztus 16-án lépnek hatályba.
Oroszlány, 2011. június 21.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2011. (VI.29.) Kt. határozata
Oroszlány Város Óvodái módosító okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Óvodái módosító okiratát a
határozat melléklete szerint fogadja el.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

dr. Zágonyi Éva jegyző
melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Óvodái 42/2011. (III.29.)
Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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Az Alapító okirat
3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Telephelyei:

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.”

A Képviselő-testület a módosító okiratot a 101/2011. (VI.29.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2011. június 21.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2011. (VI.29.) Kt. határozata
Oroszlány Város Óvodái egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Oroszlány Város Óvodái
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

dr. Zágonyi Éva jegyző
melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §- a alapján az
alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. A költségvetési szerv neve:

Oroszlány Város Óvodái

2. A költségvetési szerv székhelye, címe:

2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 67.

3. Telephelyei:

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.

4. OM azonosítója:

031688

5. Az intézmény alapítója:

Oroszlány Város Önkormányzata
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6. Alapítás időpontja:

1998. január 1.

7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

b) Fenntartó neve, székhelye:

Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

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 gazdálkodás szerinti besorolása: 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. 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
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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
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
17. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
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. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való
rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével,
előirányzat
felhasználással,
pénzellátásával,
számvitellel,
gazdálkodásával,
vagyonkezelésével,
munkaerő-gazdálkodással,
beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
20. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott
személy

Oroszlány, 2003. november 26.
Dr. Judi Erzsébet s.k.
jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2011. (III.29.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 101/2011.
(VI.29.) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes
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szerkezetbe foglalva tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 102/2011. (VI.29.) Kt.
számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 3. pontjának módosítása 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2011. június 21.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2011. (VI.29.) Kt. határozata
a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosító okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény módosító okiratát a határozat melléklete szerint fogadja el.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

dr. Zágonyi Éva jegyző
melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 73/2009. (VII.9.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az Alapító okirat
13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„13. Évfolyamok száma:
előképző:
alapfok:
továbbképző:

2+6+4
1-2.
1-6.
7-10.”

14. pontja az alábbiak szerint változik:
„14. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése:
A 2011/2012. tanévtől kimenő rendszerben:
-

-

zeneművészeti ágak: előképző, szolfézs, zongora, orgona, vonós (hegedű, brácsa, gordonka),
fafúvós (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, oboa, fagott), rézfúvós (trombita, kürt, harsona,
tenor- baritonkürt, tuba), ütőhangszerek, gitár, elektroakusztikus zene (szintetizátor-keyboard,
számítógépes zene).
táncművészeti ág: balett, moderntánc
színművészet- bábművészeti ág: színjáték, bábjáték
képzőművészeti ág: grafika, festészet
média ág: foto- videó
iparművészeti ág: kerámia, kézműves, makett és papírtárgy-készítő, tűzzománc-készítő
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A 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben:
Zeneművészeti ág:
- Klasszikus zene:
§ Fafúvós tanszak (furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott)
§ Rézfúvós tanszak (trombita, kürt, harsona, tenorkürt, baritonkürt, tuba)
§ Akkordikus tanszak (gitár, ütő)
§ Billentyűs tanszak (zongora, orgona)
§ Vonós tanszak (hegedű, brácsa, gordonka)
§ Zeneismeret tanszak (szolfézs, zenetörténet – zeneirodalom)
§ Kamarazene tanszak (kamarazene)
-

Elektroakusztikus zene:
§ Billentyűs tanszak (szintetizátor – keyboard, számítógépes zene)

Táncművészeti ág:
- Moderntánc
Képző- és Iparművészeti ág:
- Képzőművészeti tanszak
- Fotó és film tanszak
- Grafika és festészet tanszak”
16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„16. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága:
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv”
19. pontja az alábbiak szerint változik:
„19. Alaptevékenysége
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
- a zeneoktatás, melynek célja a tanulók művészeti tevékenységének, készségének
fejlesztése
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti
ágban
- az alapfokú művészeti ismeretek oktatása”
20. pontja az alábbiak szerint módosul:
„20. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.”
21. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„21. 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 2 852 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
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-

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

22. pontja az alábbiak szerint módosul:
„22. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való
rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével,
előirányzat
felhasználással,
pénzellátásával,
számvitellel,
gazdálkodásával,
vagyonkezelésével,
munkaerő-gazdálkodással,
beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.”
23. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„23. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott
személy”
Az alapító okirat 24. pontja törlésre kerül.
A módosító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 103/2011. (VI.29.) Kt.
számú határozatával, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés ……/2011. (……..) KH. sz.
határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2011. június 21.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2011. (VI.29.) Kt. határozata
a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Bakfark Bálint Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete
szerint.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §-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:

Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2. A költségvetési szerv székhelye, címe:

2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.

3. Telephelyei:

8066 Pusztavám, Bajcsy-Zsilinszky út 10.
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.

4. OM azonosítója:

039939

5. Az intézmény alapítója:

Oroszlány Városi Tanács

6. Alapítás időpontja:

1960. szeptember 1.

7.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

b) Fenntartó neve:

Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2800 Tatabánya, Fő tér 4.

8. Közfeladata:

Alapfokú művészetoktatás

9. Szakágazati besorolása:

852020 Alapfokú művészetoktatás

10. Az intézmény típusa:

Alapfokú művészetoktatási intézmény

11. Maximális gyermeklétszám:

660 fő
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12. Tagozat megnevezése:
13. Évfolyamok száma:
előképző:
alapfok:
továbbképző:

nappali
2+6+4
1-2.
1-6.
7-10.

14. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése:
A 2011/2012. tanévtől kimenő rendszerben:
-

-

zeneművészeti ágak: előképző, szolfézs, zongora, orgona, vonós (hegedű, brácsa, gordonka),
fafúvós (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, oboa, fagott), rézfúvós (trombita, kürt, harsona,
tenor- baritonkürt, tuba), ütőhangszerek, gitár, elektroakusztikus zene (szintetizátor-keyboard,
számítógépes zene).
táncművészeti ág: balett, moderntánc
színművészet- bábművészeti ág: színjáték, bábjáték
képzőművészeti ág: grafika, festészet
média ág: foto- videó
iparművészeti ág: kerámia, kézműves, makett és papírtárgy-készítő, tűzzománc-készítő

A 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben:
Zeneművészeti ág:
- Klasszikus zene:
§ Fafúvós tanszak (furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott)
§ Rézfúvós tanszak (trombita, kürt, harsona, tenorkürt, baritonkürt, tuba)
§ Akkordikus tanszak (gitár, ütő)
§ Billentyűs tanszak (zongora, orgona)
§ Vonós tanszak (hegedű, brácsa, gordonka)
§ Zeneismeret tanszak (szolfézs, zenetörténet – zeneirodalom)
§ Kamarazene tanszak (kamarazene)
-

Elektroakusztikus zene:
§ Billentyűs tanszak (szintetizátor – keyboard, számítógépes zene)

Táncművészeti ág:
- Moderntánc
Képző- és Iparművészeti ág:
- Képzőművészeti tanszak
- Fotó és film tanszak
- Grafika és festészet tanszak
15. Működési köre:

Oroszlány Város, Pusztavám község közigazgatási
területe

16. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
17. 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
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maximum 5 évre adhat intézményvezetésre megbízást,
amely több alkalommal meghosszabbítható.
18. 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.

19. Alaptevékenysége
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
- a zeneoktatás, melynek célja a tanulók művészeti tevékenységének, készségének
fejlesztése
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
- az alapfokú művészeti ismeretek oktatása
20. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
21. 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 2 852 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

22. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való
rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással,
pénzellátásával, számvitellel, gazdálkodásával,
vagyonkezelésével, munkaerő-gazdálkodással,
beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
23. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott
személy

Oroszlány, 2005. június 28.
Dr. Judi Erzsébet s.k.
jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
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ZÁRADÉK
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2009. (VII.9.) Kt. számú határozatával,
valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 226/2009. (IX.24.) KH. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 103/2011.
(VI.29.) Kt. számú határozatával, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés …../2011.
(……) KH. sz. határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza, és Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2011. (VI.29.)
Kt. számú határozatával, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés ……/2011. (……..) KH. sz.
határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 13. és 14. pontjai 2011. szeptember 1-jén lépnek hatályba.
Oroszlány, 2011. június 21.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2011. (VI.29.) Kt. határozata
a közoktatási intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálatáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola,
Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó, a Ságvári Endre Általános
Iskola, a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Intézményi
Minőségirányítási Programját.
2. Munkatervét módosítja, amelynek értelmében a 2011. szeptember 13-ai testületi ülés napirendi
javaslatait „A közoktatási intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálata” című napirendi
ponttal egészíti ki.
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2011. (VI.29.) Kt. határozata
a TÁMOP 3.1.6-11/1/2 című pályázati kiírásra benyújtott pályázatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a TÁMOP 3.1.6-11/1/2
című pályázati kiírásban meghatározottak szerint:
1.a) Oroszlány Város Önkormányzata mint fenntartó nyújtson be pályázatot „Az Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a
szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
együttnevelésének támogatása érdekében” című TÁMOP 3.1.6-11/1/2 pályázatra 20 millió Ft
támogatási összegű pályázat összeállításával.
Vagy:
1.b) A Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola,
Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó nyújtson be pályázatot „Az
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és
a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
együttnevelésének támogatása érdekében” című TÁMOP 3.1.6-11/1/2 pályázatra 20 millió Ft
támogatási összegű pályázat összeállításával.
2.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sikeres pályázat esetén vállalja a
pályázatban megjelölt szolgáltatások 5 évig való fenntartását és üzemeltetését.
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2011. (VI.29.) Kt. határozata
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terv módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terv módosításának az előterjesztés
mellékletét képező egyeztetési anyagában foglaltakkal az alábbi eltéréssel:
„Oroszlány és a környező települések közös közútfejlesztési koncepciója és egységes
állásfoglalása alapján szükséges Tatabánya - Oroszlány városok között a 2×2 sávos másodrendű
főúti kapcsolat kialakítása. Az Oroszlány Ipari Park tehergépkocsi forgalmát ezzel szemben a
8154. és 8135. sz. utak másod rendű főúttá való fejlesztésével, és Környe Északkeleti
elkerülőjének kiépítésével javasoljuk megvalósítani. Ebben az esetben a tervezett 81332. sz. út, és
8143. sz. utak közti átkötés feleslegessé válna, e helyett Környe Északkeleti elkerülőt javasoljuk
kiépíteni. A 8119. sz. összekötő út másodrendű főúttá való fejlesztésével az Oroszlány Ipari Park –
M1 autópálya összeköttetés, valamint Tatabánya Ipari Park – M1 autópálya összeköttetés jelentős
mértékben javulna.”
2. Felkéri a Megyei Önkormányzatot, hogy az 1. pont szerinti útfejlesztési elképzelésekkel
kapcsolatos álláspontot képviselje a szakági tervekben.
3. Felkéri a Megyei Önkormányzatot, hogy a Belügyminisztérium felé képviselje az 1. pont szerinti
útfejlesztési elképzelések szerepeltetését a következő OTrT-ben.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

2011. június 29.
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2011. (VI.29.) Kt. határozata
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításával az alábbiak szerint egyetért:
1. A Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ttv. 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel
rendelkezik, működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.”
2. A Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik bekezdése hatályát veszti.
3. A Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi
törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező kormányhivatalnak, valamint a
Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező
Igazgatóságának.”
4. A Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.”
5. A Társulási Megállapodás V/1. c) pontja második bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott
pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke
köteles a költségvetés állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak.”
6. A Társulási Megállapodás V/1. e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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7.

8.
9.

10.

„A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését Felügyelő Bizottsága végzi
(ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt
is igénybe vehet.”
A Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Operatív Tanács
4. Felügyelő Bizottság
5. KDV Projekt Iroda”
A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés,
felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása”
A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép:
„Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.
Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a tanácsülésen
a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet. Titkos szavazás tartására a Tanács
bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerű többséggel
meghozott döntése szükséges.”
A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.”

11. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel egészül ki a következők
szerint:
„A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.”
12. A Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda
(KDV Projekt Iroda)
A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását a Projekt Iroda látja
el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Projekt Iroda.
A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1) bekezdés b) pontja
szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés d) pontja alapján önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó,
foglalkoztatottak létszámát.
A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja.
A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője
gyakorolja. A Projekt Iroda vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának
elnöke gyakorolja.
A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
rendelkezései irányadóak.
A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a
Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére.
A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót és
kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el.
A Projekt Iroda feladatai:
-A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:
Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
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-

Értekezletek, ülések megszervezése,
A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése,
Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok
végrehajtása,

-

Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
Kapcsolattartás
és
információszolgáltatás
az
önkormányzatoknak,
érintett
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek,
Szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos
döntések előkészítése,
A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervezet,
költségvetési beszámoló elkészítése
-A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:
A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási
feladatok előkészítése, végrehajtása.
A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa
által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”
13. A Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben
bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni.”
14. A Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik mondat helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizottságba is.”
15. A Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2011. (VI.29.) Kt. határozata
Művelődési Központ és Könyvtár intézménnyel kapcsolatos feladatokról, intézményvezetői
megbízásról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1.
Egyetért a Művelődési Központ és Könyvtár intézményi átszervezésével. Oroszlány Város
Önkormányzatának Művelődési Központ és Könyvtár (székhely: 2840 Oroszlány, Fő tér 1.)
intézményét közművelődési intézményként és városi könyvtár intézményként kívánja 2012.
január 1. napjától működtetni.
2.
Az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében utasítja a polgármestert, hogy az intézményi
átszervezéshez gondoskodjék:
a)
az 1997. évi CXL. törvény 81. §-ában foglaltak szerinti átszervezéssel kapcsolatos
miniszteri vélemény beszerzéséről,
b)
a közművelődési intézmény, valamint a városi könyvtár intézményvezetői pályázatainak
kiírásáról, a pályáztatással kapcsolatos (1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése,
valamint a 150/1992. évi (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6)-(7) bekezdése szerinti) eljárás
lefolytatásáról,
c)
az 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a helyi területi szakszervezet
véleményének kikéréséről,
d)
a Művelődési Központ és Könyvtár intézmény megszüntető okiratának előkészítéséről,
e)
a létrejövő intézmények (közművelődési intézmény és városi könyvtár intézmény) alapító
okiratainak elkészítéséről,
f)
az a)-e) pontban foglalt okiratok, és pályázatok, vélemények Képviselő-testület részére
történő előterjesztéséről.
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3.

Megállapítja, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre második
alkalommal kiírt pályázat érvénytelen, ezért 2011. augusztus 1. napjától 2011. december 31.
napjáig a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjévé Mészáros Évát a következők
szerint megbízza:
Garantált illetmény, kerekítve:
Vezetői pótlék:
Határozott időre szóló illetmény:
Összesen:

Felelős:
Határidő:

208.900 Ft
60.000 Ft
5.600 Ft
274.500 Ft

Takács Károly polgármester
a 2. pontban foglaltak végrehajtására: 2011. december 13.
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2011. (VI.29.) Kt. határozata
Városi kitüntetések adományozásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a) „OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntetésben részesíti: Dr. Balogh Györgyöt,
1.b) „OROSZLÁNYÉRT” Vésetű Aranygyűrű kitüntetésben részesíti: Imre Mátyást és Nagy Csabát,
1.c)„OROSZLÁNYÉRT” Kitüntető Díszoklevél elismerésben részesíti: Biczi Jánosnét, Kertész
Ágnest, Milán Zoltánnét, Nagygyörgy Lászlónét és Slezák Józsefnét.
2. Utasítja a polgármestert, hogy a kitüntetéseket Oroszlány Város Önkormányzatának 2011.
augusztus 20-ai városi ünnepi rendezvényén adja át.
Határidő:
Felelős:

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

2011. augusztus 20.
Dr. Zágonyi Éva
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2011. (VI.29.) Kt. határozata
2011. január 29-i földrengés károsultjainak támogatásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. A 26/61/2011. iktatószámú ügyben a Pályázó részére a lakóingatlanában a 2011. január 29-ei
földrengés által okozott károk enyhítése céljából mindösszesen 400.000,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást állapít meg. A támogatási összeg Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének „Földrengéskár károsultjainak támogatása” sorát, melyből 200.000,- Ft-ot a
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófa Alap biztosít.
2. A 26/62/2011. iktatószámú ügyben a Pályázó részére a lakóingatlanában a 2011. január 29-ei
földrengés által okozott károk enyhítése céljából mindösszesen 250.000,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást állapít meg. A támogatási összeg Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének „Földrengéskár károsultjainak támogatása” sorát, melyből 125.000,- Ft-ot a
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófa Alap biztosít.
3. A 26/68/2011. iktatószámú ügyben a Pályázó részére a lakóingatlanában a 2011. január 29-ei
földrengés által okozott károk enyhítése céljából mindösszesen 200.000,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást állapít meg. A támogatási összeg Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének „Földrengéskár károsultjainak támogatása” sorát, melyből 100.000,- Ft-ot a
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófa Alap biztosít.
4. A 26/63/2011. iktatószámú ügyben a Pályázó részére a lakóingatlanában a 2011. január 29-ei
földrengés által okozott károk enyhítése céljából mindösszesen 135.000,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást állapít meg. A támogatási összeg Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi
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5.

6.
7.
8.
9.

költségvetésének „Földrengéskár károsultjainak támogatása” sorát, melyből 67.500,- Ft-ot a
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófa Alap biztosít.
A 26/65/2011. iktatószámú ügyben a Pályázó részére a lakóingatlanában a 2011. január 29-ei
földrengés által okozott károk enyhítése céljából mindösszesen 155.000,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást állapít meg. A támogatási összeg Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének „Földrengéskár károsultjainak támogatása” sorát, melyből 77.500,- Ft-ot a
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófa Alap biztosít.
A 26/64/2011. iktatószámú ügyben a Pályázót – az oroszlányi Városi Temetőben lévő
síremlékében a 2011. január 29-ei földrengés által okozott károk enyhítése céljából – nem részesíti
támogatásban.
A 26/66/2011. iktatószámú ügyben a Pályázót – a lakóingatlanában a 2011. január 29-ei földrengés
által okozott károk enyhítése céljából – nem részesíti támogatásban.
A 26/67/2011. iktatószámú ügyben a Pályázót – a lakóingatlanában a 2011. január 29-ei földrengés
által okozott károk enyhítése céljából – nem részesíti támogatásban.
Felhatalmazza a polgármestert az 1-5. pontokban rögzített támogatásokkal kapcsolatos Szerződések
aláírására.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2011. (VIII.12.) Kt. határozata
a napirendekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. augusztus 4-ei ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
1.
Döntés az „Ipari Parki Autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése” tárgyú beruházás anyagi
fedezetének biztosításáról
2.
Döntés a Bánki Donát TISZK Tatabányai Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának, és Felügyelő Bizottsági
tagjainak személyéről
3.
Távhőszolgáltatási törvényből eredő ármegállapítási feladatok
4.
Oroszlány Város Önkormányzata és a Lidl Magyarország Betéti Társaság közötti, az Oroszlány,
2421/90 helyrajzi számú, helyi közút megjelölésű ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás
térítésmentes átvételéről szóló megállapodás jóváhagyása
5.
A Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.-vel az Új Kéthetes című újság kiadására, terjesztésére
kötött szerződés módosítása
6.
Hozzájárulás Oroszlány településnév használatához egyesületek bírósági bejegyzése céljából
7.
Kopjafa állítás a Szent Flórián téren
8.
Tájékoztatás települési képviselői mandátum megszűnéséről, kompenzációs listán szereplő jelölt
bejelentéséről
9.
Földhasználati jog biztosítása a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás részére az Oroszlány 0204/23 hrsz-ú, valamint a 0444 hrsz-ú, ingatlanokon
Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
113/2011. (VIII.12.) Kt. határozata
az „Ipari Parki Autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése” tárgyú beruházás anyagi fedezetének
biztosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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1. Az „Autóbusz-megállóhelyek korszerűsítési munkálatai Oroszlány város Ipari Parkjában” tárgyú
beruházáshoz bruttó 12.306.460,- Ft összegű anyagi fedezetet biztosít, melyhez 9.481.460,- Ft-ot a
költségvetés „Céltartalék "KKK-KÖZL-BIZT-2010 pályázat önerő” elnevezésű sora terhére
különít el, a fennmaradó 2.825.000 Ft-ot a Vértes Volán Zrt. biztosítja a 2. pont szerinti
megállapodással.
2. A Vértes Volán Zrt. helyi közszolgáltatási tevékenységét érintő többletnyeresége felhasználására
vonatkozó szerződést az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és
felhatalmazza Takács Károly polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2011. (VIII.12.) Kt. határozata
a Bánki Donát TISZK Tatabányai Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának, és Felügyelő Bizottsági tagjainak
személyéről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete a Bánki Donát TISZK Tatabányai Térségi
Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének,
könyvvizsgálójának, és Felügyelő Bizottsági tagjainak személyéről a következő döntést hozza:
§ Ügyvezető: Solymos Tiborné 2011. június 1-jétől 2015. május 31-ig. Díjazása: bruttó 80.000,Ft/hó.
§ Könyvvizsgáló: Bogáthné Bátki Edit 2011. június 1-jétől a 2012-es üzleti évet lezáró
taggyűlésig, legkésőbb 2013. május 31. napjáig. Díjazása: 200.000,- Ft + áfa/év.
§ FB-tagok: Fekete Miklós és Takács János, valamint Oroszlány Város Önkormányzata
részéről: Dr. Molnár Miléna, 2011. június 1-jétől a 2014-es üzleti évet lezáró taggyűlésig,
legkésőbb 2015. május 31. napjáig. A Felügyelő Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el
tevékenységüket.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2011. (VIII.12.) Kt. határozata
távhőszolgáltatási törvényből eredő ármegállapítási feladatokról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és a további időszakban is
alkalmazásra javasolja az Oroszlány városban kialakított távhőszolgáltatási ár-megállapítási módot
(árképletet), illetve az abban figyelembe vett költségelemeket. Egyetért a távhőszolgáltató által a
Magyar Energia Hivatalnak küldött adatszolgáltatás keretében meghatározott, valamennyi felhasználói
kategóriára vonatkozó, a jelenlegi távhőszolgáltatási díjak mértékének 6%-kal történő emelésre
vonatkozó javaslatával.
Határidő:
Felelős:

az állásfoglalás megküldésére: 2011. augusztus 17.
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2011. (VIII.12.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata és a Lidl Magyarország Betéti Társaság közötti, az Oroszlány,
2421/90 helyrajzi számú, helyi közút megjelölésű ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás
térítésmentes átvételéről szóló megállapodás jóváhagyásáról
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata és a Lidl Magyarország Betéti Társaság
közötti, az Oroszlány, 2421/90 helyrajzi számú, helyi közút megjelölésű ingatlanon elvégzett
értéknövelő beruházás térítésmentes átvételéről szóló megállapodást és felhatalmazza Takács Károly
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2011. (VIII.12.) Kt. határozata
a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft-vel az Új Kéthetes című újság kiadására, terjesztésére kötött
szerződés módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1.
Oroszlány Város Önkormányzata, valamint a Komáromi Nyomda és Kiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság között az Új Kéthetes című városi újság nyomdai, kiadói, terjesztői
feladatainak ellátása tárgyban 2011. február 4. napján létrejött vállalkozási szerződés
módosítását az alábbi tartalommal jóváhagyja:
§
A lapszámonkénti példányszám 2011. augusztus 15. napjától 7.500 db-ról 8.000 db-ra
emelkedik.
§
A vállalkozói díj egy példányra jutó összege változatlan marad.
2.
Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.
3.
Az 1. pont szerinti szerződésmódosítás 2011. évre jutó többletköltségét, azaz 67.797,- Ft-ot a
2011. évi költségvetés közbeszerzési eljárási költségek soráról biztosítja.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2011. (VIII.12.) Kt. határozata
Oroszlány településnév használatához egyesületek bírósági bejegyzése céljából
történő hozzájárulásról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Bírósági nyilvántartásba vétel céljából hozzájárul ahhoz, hogy az „Oroszlányi Bányász
Népdalkör” bejegyzés alatt álló egyesület elnevezésében Oroszlány településnevet használjon, és
„Oroszlányi Bányász Népdalkör” egyesület néven kerüljön bejegyzésre.
2. Bírósági nyilvántartásba vétel céljából hozzájárul ahhoz, hogy az „Oroszlányi Bányász
Hagyományőrző Egyesület” bejegyzés alatt álló egyesület elnevezésében Oroszlány
településnevet használjon, és „Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Egyesület” néven kerüljön
bejegyzésre.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2011. (VIII.12.) Kt. határozata
kopjafa állításáról a Szent Flórián téren
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Szent Flórián téren a jelen
előterjesztés melléklete szerinti helyszínen a Tűzoltó Egyesület fennállásának 100. évfordulója
alkalmából kopjafa elhelyezéséhez.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

113

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2011. (VIII.12.) Kt. határozata
földhasználati jog biztosításáról a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás részére az Oroszlány 0204/23 hrsz-ú, valamint a 0444 hrsz-ú, ingatlanokon
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete mint az oroszlányi 0204/23 hrsz. és a 0444
hrsz. alatti földterületek tulajdonosa, hulladékkezelő központ és hulladékudvar megépítése és
üzemeltetése céljából földhasználati jogot létesít a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás számára az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti megállapodásokban
foglalt tartalommal. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert az előterjesztés 1. és 2. melléklete
szerinti megállapodások aláírására.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2011. (IX.21.) Kt. határozata
a napirendekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. szeptember 13-ai ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Tájékoztatás a környei elkerülő- oroszlányi ipari parkba vezető út megépítése érdekében
folytatott tárgyalásról. Javaslat konzorcium létrehozására az érintett településekkel
3.
A Vértes Volán Zrt. 2011. I. félévi beszámolója
4.
Tájékoztatás a Nemzeti és Etnikai jogok Országgyűlési Biztosának a -Nyíres és Német dűlőkben
élők szociális- lakhatási, foglalkoztatási nehézségeivel kapcsolatos- vizsgálatát lezáró
megállapításokról, kezdeményezésekről
5.
A Rákóczi F. út 32-34-36. számú épületen lévő sgrafitto újraalkotása, homlokzat hőszigetelése
6.
Közterületi játszóterek szabvány ellenőrzése
7.
Javaslat Oroszlány város közterületét megfigyelő képfelvevő rendszer fejlesztésére
8.
Tájékoztató a közterületi videó-megfigyelő rendszerről
9.
Csatlakozás határokon átnyúló önkormányzati szövetségekhez
10. Önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntések
11. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
12. A 2011. évi költségvetés – 3/2011. (III.3.) önkormányzati rendelet – módosítása
13. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2010. (III.11.) önkormányzati rendelet
módosítása
14. Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 10/2009. (IV.9.) önkormányzati rendelet
módosítása
15. Petőfi udvar 1-2. számú épület felújításának támogatása
16. Helyi látvány csapatsportágak sportfejlesztéseinek támogatása
17. Pályázat benyújtása a KDOP-4.1.1/E-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
rekonstrukciója című pályázati kiírásra
18. A helyi televíziós műsorszolgáltatási tevékenység feltételeinek újraszabályozása. Az Oritel Kft.vel fennálló megbízási szerződés módosítása
19. Oroszlány város közoktatási intézményeinek létszámváltozása
20. A közoktatási intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálata
21. Beszámoló a közoktatási intézmények 2010/2011. évi tevékenységéről
22. „Jó tanuló - jó sportoló” cím elnyerésére pályázat kiírása
23. Tájékoztató Oroszlány város környezeti állapotáról
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24.
25.
26.

Bizottságok személyi összetételének módosítása
Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
Döntés tervezésre irányuló beszerzési eljárás megindításáról a „Bentlakásos intézmények
korszerűsítése” tárgyú, TIOP 3.4.2-11/1 kódjelű pályázat keretében

Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
122/2011. (IX.21.) Kt. határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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 2011. évi munkatervében elfogadott, 2011. szeptember 13-ai ülésére tervezett „Oroszlány
város szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata” című napirendi pontot soron
következő, 2011. október 25-ei ülésén tárgyalja.
3.
„A közművelődési koncepció felülvizsgálata” című előterjesztést későbbi időpontban, a
Művelődési Központ és Könyvtár intézményi átszervezését követően tárgyalja.
4.
Az Önkormányzati Szociális Szolgálat fenntartójaként pályázatot nyújt be, a krízisközpontot
működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására.
5.a. Egyetért a településrendezési terv módosítása érdekében tervezési program összeállításával az
októberi Képviselő-testületi ülésre.
5.b. A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása során a 0329/5 hrsz-ú ingatlanon
kialakítandó logisztikai központ érdekében a beépítési %-ot növelni kívánja, további célja a
katolikus kápolna telkének kialakítása érdekében a legkisebb beépítési terület mértékének
csökkentése.
6.
Az előterjesztésben jelzett indokok alapján egyetért a Ripszám és Társa Építésziroda Bt. és
Oroszlány Város Önkormányzata között 2011. április 22-én létrejött tervezési szerződés
teljesítési határidejének 2011. június 30-áról 2011. szeptember 30.-ára történő módosításával.
7.
Egyetért a 0324 hrsz.-ú Mindszenti u., a 0309, 0352, 0358 hrsz.-ú Szent Borbála u., és a 0290
hrsz.-ú Táncsics M. út külterületi szakaszainak belterületbe csatolásával.
8.a. Összeférhetetlenség fennállása miatt Vargáné Vojnár Katalin települési képviselő helyett a
Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába tagként Gyuga
Mihály József települési képviselőt delegálja.
8.b. Összeférhetetlenség fennállása miatt Vargáné Vojnár Katalin települési képviselő helyett a
Bánki Donát TISZK Tatabányai Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság taggyűlésén Oroszlány Város Önkormányzata képviseletével Gyuga
Mihály József települési képviselőt hatalmazza fel.
9.a. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata az Oroszlányi Rendőrkapitányság
feladatai ellátását szolgáló, vissza nem térítendő támogatás biztosítása céljából a BorgWarner
Turbo Systems Kft-től 2 millió Ft összegű juttatást átvegyen. Felhatalmazza a polgármestert, a
pénzeszköz átadásáról-átvételéről szóló, jelen előterjesztés melléklete szerinti megállapodás
aláírására.
9.b. Az 9.a. pont szerint átvett 2 millió Ft-ot az Oroszlányi Rendőrkapitányság részére vissza nem
térítendő támogatás formájában átadja. A támogatás céljait a következőképpen határozza meg:
- Fokozott rendőri jelenlét biztosítása az Oroszlányi Rendőrkapitányság
illetékességi területéhez tartozó települések közterületei, valamint a leginkább
veszélyeztetett Nyíres dűlő, Németh dűlő, Felső telep, Svandovszki dűlő, Majk
Madárhegy, Bokodi tó, Petőfi udvar, Ófalu környezetében, főleg az esti valamint
az éjszakai órákban a rendőrség a járőrszolgálat szervezésével fokozott jelenléttel
visszatérően ellenőrizze a vendéglátóhelyeket és környezetüket a köznyugalmat
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9.c.

megzavaró, a közértéket és magánértéket rongáló cselekmények visszaszorítása
érdekében.
- Az adomány további célja, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén
elkövethető bűncselekmények megelőzését, felderítését, az eljárások gyors és
szakszerű lefolytatását biztosítsa.
- A rendelkezésre álló támogatási összeg felhasználása során a kedvezményezett
szabadon rendelkezhet a feladat ellátása során felmerülő túlmunkadíjak
fedezéséről.
A 9.b. pont szerinti támogatás érdekében felhatalmazza a polgármestert a Komárom-Esztergom
Megyei Rendőr-főkapitánysággal, mint kedvezményezettel történő megállapodás jelen
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal történő megkötésére.

Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2011. szeptember 21.
4. pont esetében 2011. szeptember 23.
7. pont esetében azonnal
8. pont esetében azonnal
9. pont esetében 2011. szeptember 30.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
123/2011. (IX.21.) Kt. határozata
a környei elkerülő- oroszlányi ipari parkba vezető út megépítésének előkészítése érdekében
konzorcium létrehozásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. A környei elkerülő- oroszlányi ipari parkba vezető út megépítésének, fejlesztésének előkészítése
érdekében felhatalmazza Takács Károly polgármestert együttműködési megállapodás
előkészítésére Környe Községgel. Az együttműködés a kivitelezést megalapozó szakmai
dokumentumok (megvalósíthatósági tanulmány, tervdokumentációk) elkészítésére irányul,
pályázati források bevonásával.
2. Felkéri Takács Károly polgármestert előzetes árajánlatok bekérésére a szakmai alátámasztó
dokumentumok várható költségeinek meghatározása érdekében.
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2011. szeptember 21.
az 1. pont esetében az érintettek felkérésére a
konzorciumban való részvételre: azonnal
a 2. pont esetében az előzetes árajánlatok bekérésére:
2011. szeptember 30.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
124/2011. (IX.21.) Kt. határozata
a Vértes Volán Zrt. 2011. I. félévi beszámolójáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vértes Volán Zrt. – előterjesztés
szerinti – 2011. I. félévi beszámolóját.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
125/2011. (IX.21.) Kt. határozata
Nemzeti és Etnikai jogok Országgyűlési Biztosának a -Nyíres és Német dűlőkben élők szociálislakhatási, foglalkoztatási nehézségeivel kapcsolatos vizsgálatát lezáró megállapítások
kezdeményezések megtárgyalásáról, a szükséges intézkedésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Nemzeti és Etnikai jogok Országgyűlési Biztosának a -Nyíres és Német dűlőkben élők
szociális- lakhatási, foglalkoztatási nehézségeivel kapcsolatos vizsgálatát lezáró
megállapításait, kezdeményezéseit megtárgyalta, és a megkeresésben foglaltak alapján a 2-10
pontokban meghatározott intézkedéseket hozza.
2. Az ivóvízminőségű vízre vonatkozó jogszabályból eredő kötelezettségeinek vizsgálata alapján
megállapítja, hogy a Német és Nyíres dűlő területe nem minősül a vízgazdálkodásról szóló
törvény szerint „lakott területnek” ezért az önkormányzat a jogszabályban meghatározott
kötelezettségeinek eleget tett. Az egészséges ivóvízellátás bővítése érdekében egyetért a
Bokodi útról nyíló 13001/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen új közkifolyó
kiépítésével. Utasítja a polgármestert a közkifolyó telepítésére vonatkozó szerződés
előkészítésére. A közkifolyó telepítésének forrását a felhalmozási kiadások KDOP Bölcsőde
beruházás sorról 600.000 Ft összeg átcsoportosításával a felhalmozási kiadások „Német és
Nyíres dűlő közkút” sorra biztosítja.
3. Egyetért a Német és Nyíres dűlők területén 2012. január 1-től egy újabb konténer
kihelyezésével. Utasítja a polgármestert a külterületi hulladékszállításra vonatkozó
szerződésmódosítás előkészítésére.
4. Elfogadja Oroszlány város jegyzőjének a Német és Nyíres dőlői kóbor kutyákkal kapcsolatos
tájékoztatását azzal, hogy az önkormányzat továbbra is kiemelt feladatnak tekinti a felmerülő
problémák esetén a haladéktalan intézkedések megtételét.
5. Megkeresi az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetőjét azzal, hogy a korábbi
gyakorlatnak megfelelően gondoskodjék a rászoruló családok részére fűtési nehézségek
megoldására szolgáló faadomány jogszerű biztosításáról, annak szétosztásáról.
6. Megvizsgálta a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatosan az Integrált Városfejlesztési
Stratégiában vállalt kötelezettségeit a Német és Nyíres dűlők vonatkozásában és
megállapította, hogy a közbiztonság javítása érdekében 2010. évben biztosította a
mozgásérzékelő, fotocellás és programozható lámpatestek – gerincutak mentén történő –
kihelyezését. A közvilágítás további fejlesztéseként vállalja, hogy amennyiben a város más
területein teszt jelleggel telepítendő napelemes LED lámpatestek üzemeltetése pozitív
eredményeket mutat, úgy pénzügyi lehetőségei mértékéig 2012-2013 években hasonló
műszaki berendezések kihelyezéséről gondoskodik az érintett dűlők gerincútjai mentén.
7. Megvizsgálta a földutak fejlesztésével kapcsolatosan az Integrált Városfejlesztési Stratégiában
vállalt kötelezettségeit a Német és Nyíres dűlők vonatkozásában és megállapította, hogy az ott
meghatározott célok teljes mértékben végrehajtásra kerültek. A földutak jelenlegi állapotának
fenntartása, jókarbantása érdekében a mindenkori költségvetése függvényében a következő
években is további útjavításokat, fejlesztéseket (kátyumentesítés, lokális javítás. nem
pormentes szilárd burkolat készítés stb.) kíván végrehajtani a külterületi földutakon.
8. Megállapítja, hogy az Önkormányzati Szociális Szolgálat munkatársai elvégezték a Német és
Nyíres dűlők lakossága körében azt a szükségletfelmérést, amely számszerűsített formában is
információkat nyújt a dűlőben élő emberek problémáira, szükségleteire vonatkozóan. A
kihelyezett telephely beruházás megvalósításának személyi (1 fő családgondozó és 1 fő
szociális pedagógiai pszichológus asszisztens) és tárgyi (gépjármű, épület) feltételei hiányában
a beruházást jelenleg nem tervezi.
9. Egyetért a szabálytalan építkezések jogszerű és méltányos kezelésére vonatkozó
tájékoztatással, kiemelve és méltányolva azt, hogy az építésügyi hatóság a továbbiakban is
mindent elkövet annak érdekében, hogy a jogszerűség fenntartása mellett méltányos
megoldást találjon az építéshatósági eljárás lefolytatására.
10. A lakhatási körülményeket megvizsgálva egyetért abban, hogy a lakhatási feltételek jelenleg
Oroszlány belterületén is biztosítottak, elegendő önkormányzati, és piaci alapú lakásbérleti
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lehetőség áll rendelkezésre, amelyhez az önkormányzat lakbér és lakásfenntartási támogatást
is biztosít a rászorulók részére, ezért nem támogatja a Német és a Nyíres dűlők belterületbe
vonását.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2011. szeptember 21.
a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében: azonnal
a 3. pont esetében: a 2011. novemberi Képviselő-testületi ülés
az 5. pont esetében: 2011. szeptember 30.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
126/2011. (IX.21.) Kt. határozata
Az Oroszlány, Rákóczi F. út 32-34-36. számú épületen lévő sgrafitto újraalkotásáról, homlokzat
hőszigeteléséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az Oroszlány, Rákóczi F. út 32-34-36. számú épületen lévő sgrafittónak az
előterjesztésben meghatározottak szerinti újraalkotásával, a homlokzat hőszigetelésével.
2. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 1. pontban meghatározott beruházás megvalósításával a
Szenó Építőipari Kft.-t bízza meg, azzal a feltétellel, hogy a szerződés megkötésére csak a
próbavakolás eredményessége és a Társasházközösség hozzájáruló nyilatkozata esetén kerülhet
sor.
3. Az 1. pontban megjelölt feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközt a földrengéskárok
biztosító által megtérített és a helyreállítás várható költségei közötti különbözet terhére 5.000.000
Ft-nak a felhalmozási kiadások „Sgrafitto felújítása” sorra történő átcsoportosításával biztosítja.
Határidő:
Felelős:

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

2011. szeptember 21.
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
127/2011. (IX.21.) Kt. határozata
a közterületi játszóterek szabvány ellenőrzéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Utasítja a polgármestert, hogy a Kertalja utcai, Népek b. u. 13-17. épület előtti, Rosenberg u 9-11.
számú épület előtti, Haraszthegyi utcai, Fürst S. utca mögötti, Takács I. u. A bokor, B bokorban
lévő játszóterek javítása érdekében az ellenőrzési jegyzőkönyvben felsorolt hibák kijavítására
írjon ki pályázatot.
2. Az első pontban meghatározott játszóterek javításának forrását a földrengéskárok biztosító által
megtérített és a helyreállítás várható költségei közötti különbözet terhére 2.420.000 Ft összeg
átcsoportosításával a Parkfenntartás előirányzat játszótéri eszközök szabvány szerinti javítása
sorra biztosítja.
3. Utasítja a polgármestert, hogy a határozati javaslat 1. pontjában megjelölt játszóterek esetében a
szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítése miatt az egyéni vállalkozóval szemben terelje
az ügyet jogi útra.
Határidő:
Felelős:

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

2011. szeptember 21.
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
128/2011. (IX.21.) Kt. határozata
Oroszlány város közterületét megfigyelő képfelvevő rendszer fejlesztésének javaslatáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Oroszlányi Rendőrkapitányság
előterjesztésében foglalt javaslatokkal és azok indokaival, a közterületi képfelvevő rendszer keretében
további képfelvevők elhelyezésére Oroszlány város közigazgatási területén a következő helyszíneket
jelöli ki:
1.
Oroszlány, Környei úton lévő jelzőlámpás kereszteződésben a be-, és kivezető szakasz
2.
Kecskédi út 96.szám előtti közterület álló, világítást szolgáló oszlop a be és kivezető szakaszra
3.
A Bokodi út 21. szám előtti közterületen a 225.sz. oszlop a be és kivezető szakaszra
4.
Gönczi Ferenc utca és Fürst Sándor utca kereszteződésében található oszlop
5.
Táncsics M út- Fürst S. út kereszteződésében lévő, Táncsics M. u. 31. számú épület
tetőszerkezete
Határidő:
Felelős:

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

2011. szeptember 21.
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
129/2011. (IX.21.) Kt. határozata
a közterületi videó-megfigyelő rendszerről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti vállalkozói szerződés módosításával. A
Polgármesteri Hivatal épületén lévő kamera kiviteli költségeit a földrengéskárok biztosító által
megtérített és a helyreállítás várható költségei közötti különbözet terhére 750.000 Ft +áfa
átcsoportosításával a felhalmozási kiadások „térfigyelő kamera rendszer átalakítása” sorra
biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
2. Egyetért az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti „Megállapodás közterületi képfelvevő
elhelyezéséről és használatáról Oroszlány város közigazgatási területén” című szerződés
módosításával. Felhatalmazza a polgármestert a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság által jóváhagyott megállapodás aláírására.
3. Oroszlány Város Önkormányzata és a Riasztástechnika 2001 Kft. közötti, „Térfigyelő
kamerarendszer bővítése” tárgyú szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A kamerák
bővítésének forrását a földrengéskárok biztosító által megtérített és a helyreállítás várható
költségei közötti különbözet terhére 1.782.540 Ft + Áfa összeg átcsoportosításával a felhalmozási
kiadások „térfigyelő kamerarendszer átalakítása” sora biztosítja.
Határidő:
Felelős:

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

2011. szeptember 21.
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
130/2011. (IX.21.) Kt. határozata
a határokon átnyúló önkormányzati szövetségekhez történő csatlakozásról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Kifejezi csatlakozási szándékát 2011. szeptember 15. napjától a HÉT HATÁR Határon Átnyúló
Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesülethez, és a 2011. évi költségvetésében a
többletbevétele terhére biztosítja a 2011. évi egyesületi tagdíj összegét 98.305 Ft értékben.
2. Kifejezi csatlakozási szándékát 2011. szeptember 15. napjától a Pons Danubii Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz, és 2011. évi költségvetésében a
többletbevétele terhére biztosítja a 2011. év szeptember–december időszakára vonatkozó tagdíj
összegét 983.050 Ft értékben, valamint a pénzbeli betétet 500 Euró értékben.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. szeptember 21.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
131/2011. (IX.21.) Kt. határozata
az önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az Oroszlány, 0269/52 hrsz-ú, 1417 m2 nagyságú, kert művelési ágú ingatlan
megvásárlásával 40 Ft/m2 ár figyelembe vételével. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződés megkötésére.
2. Egyetért az Oroszlány, Táncsics Mihály út 20. fsz. 3. szám alatti ingatlannak az értékesítésre
kijelölt ingatlanok köréből történő kivonásával, valamint annak piaci alapon, határozott időre
történő bérbeadásával.
3. Egyetért az Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 35. IV/2. számú lakás piaci alapon történő
bérbeadásával.
Határidő:
Felelős:

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

2011. szeptember 21.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
132/2011. (IX.21.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolóját az alábbiak szerint jóváhagyja:
1.

A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait –
Oroszlány város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.3.)
önkormányzati rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak első félévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok E Ft-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2011. első félévi
Teljesítés
megnevezése
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása
Kiadások főösszege
4.018.101
4.222.031
1.805.671
43 %
Bevételek főösszege
4.018.101
4.222.031
1.826.572
43 %
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3.
-

Az önkormányzat 2011. I. félévi teljesítését a határozat alábbi mellékletei szerint fogadja el:
1. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2011. I. félévi költségvetése (bevételek),
2. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2011. I. félévi költségvetése (kiadások),
3. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2011. I. félévi bevételeinek részletezése,
4. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2011. I. félévi bevételei,
5. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi bérjellegű kiadásai,
6. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi egyéb dologi kiadásai,
7. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi közüzemi díj kiadásai,
8. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2011. I. félévi segélyezés teljesítése és működési
célú pénzeszköz átadások 2011. I. félévi teljesítése,
9. melléklet: Az intézmények tevékenységének 2011. I. félévi kiadásai,
9.1. melléklet: Intézményfinanszírozás alakulása 2011. június 30-ig,
10. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2011. I. félévi felhalmozási kiadásai,
11. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2011. I. félévi felújítási kiadásai,
12. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2011. I. félévi adósságszolgálatának
teljesítése,
12.1. melléklet: Hitelállomány 2011. június 30-án,
13. melléklet: Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása
2011. I. félévben,
14. melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2011. I. félévi költségvetés teljesítése,
15. melléklet az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok
teljesült bevételei, kiadásai.

Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:
a határozat kihirdetésért:

azonnal
Takács Károly polgármester
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
133/2011. (IX.21.) Kt. határozata
a közúti forgalmi rend módosítása iránti kérelem elutasításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az előterjesztés 2.b) és 4-6.
pontjaiban rögzített új közúti forgalmi rend kialakítási igények megvalósítását.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2011. szeptember 21.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
134/2011. (IX.21.) Kt. határozata
a Petőfi udvar 1-2. számú épület felújításának támogatása
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértve támogatja a Petőfi udvar 1-2. számú épülettömb
felújítását célzó javaslatot, javasolja az OSZ Zrt. Közgyűlésének a beruházás OSZ Zrt. saját
forrásából történő megvalósítását.
2. A város számára is fontos felújítás megvalósulása érdekében nem nyújt be igényt a 2010. évi
osztalékára.
3. Az 1. pont szerinti beruházás teljes megvalósításához Oroszlány Város Önkormányzata a 2.
pontban meghatározott összegen felül további forrást nem biztosít.

121

4.
5.
6.

Egyetért a Petőfi udvar környezetének rendbetételével, melynek forrását a 2012-es
költségvetésében tervezi,
Kezdeményezi az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és
elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát,
Kezdeményezi a nem önkormányzati, vagy nem állami tulajdonú bérleményben lakó bérlők
részére nyújtható lakbértámogatás helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatát, szükség
szerinti módosítását.

Határidő:

a határozat végrehajtására:

Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

1. pont esetében: azonnal
5. pont esetében: 2011. november 22.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
135/2011. (IX.21.) Kt. határozata
a helyi látvány csapatsportágak sportfejlesztéseinek támogatásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Egyetért az előterjesztésben bemutatásra került városi sportegyesületek sportfejlesztési
elképzeléseivel és támogatja az Oroszlányi Utánpótlás FC, az Oroszlányi Szabadidő Egyesület,
valamint az Oroszlányi Sportegylet 2010. évi Társasági Adó látvány-és csapatsportágak
támogatására irányuló felhasználására vonatkozó egyesületi pályázatainak benyújtását a sportági
szakszövetségekhez.
2. Elfogadja és támogatja az Oroszlányi Utánpótlás FC, az Oroszlányi Szabadidő Egyesület és az
Oroszlányi Sportegylet sportlétesítmény fejlesztési programjait.
3. A sportlétesítmények felújításához szükséges 30%-os önerőt biztosítja a nevezett egyesületek
részére. Az Oroszlányi Utánpótlás FC pályázatához szükséges 27 734 775 Ft önkormányzati
önrészt, az Oroszlányi Szabadidő Egyesület pályázatához szükséges 1 890 000 Ft önkormányzati
önrészt, valamint az Oroszlányi Sportegylet pályázatához szükséges 9 315 000 Ft önkormányzati
önrészt biztosítja a sportegyesületek sportlétesítmény fejlesztési célú pályázatihoz.
4. A sportlétesítmény fejlesztésekhez szükséges, összesen 38 939 775 Ft pályázati önrészt a 2012. évi
költségvetés terhére biztosítja és a 2012. évi költségvetés tervezésénél azt önálló soron szerepelteti.
5. Elfogadja és megköti a pályázatok benyújtásához szükséges, mellékletben szereplő együttműködési
megállapodásokat az Oroszlányi Utánpótlás FC-vel, az Oroszlányi Szabadidő Egyesülettel és az
Oroszlányi Sportegylettel a létesítményhasználatra vonatkozóan, a sportlétesítmény fejlesztési
pályázatok nevezett egyesületek általi sikeres benyújtása céljából.
6. Hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztésekkel érintett, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra
és sportlétesítményekre vonatkozóan előzetes írásbeli hozzájárulást adjon az Önkormányzat a
tekintetben, hogy a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül, a 15 éves fenntartási
időszakra vonatkozóan a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásban az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
7. Utasítja a Polgármestert, hogy készítse elő az OSz Zrt-vel a városi sportlétesítmények
üzemeltetésére kötött szerződések 2027. június 30-ig történő meghosszabbítását.
8. A volt Gárdonyi Iskola tortantermét és kapcsolódó épületrészeit a volt Zeneiskolával együtt
beemeli a városi sportlétesítmények közé, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy indítsa el a
tornatermi és a zeneiskolai rész, valamint a tervezett műfüves pályának helyet adó ingatlanrész, és
a jelenlegi projektben nem szereplő épület és ingatlanrészek földhivatali szétválasztását.
9. Felkéri a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Elbíráló Bizottságot, hogy az érintett
sportegyesületekkel az önkormányzati támogatás vonatkozásában megkötött támogatási
szerződéseket módosítsa az előterjesztésben foglaltak szerint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
136/2011. (IX.21.) Kt. határozata
Pályázat benyújtása a KDOP-4.1.1/E-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
rekonstrukciója című pályázati kiírásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a KDOP-4.1.1/E-11 kódszámú „Helyi- és
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című kiírásra az Erdész utca
csapadékvíz elvezetésének megoldása tárgyban 52.409.295 Ft támogatás igénylése mellett
5.823.255 Ft pályázati önerő vállalásával. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalt önerő
biztosításáról a 2012. évi költségvetésben gondoskodjon.
2. Sikeres pályázat esetén vállalja a pályázat eredményének 5 évig való fenntartását,
karbantartását, üzemeltetését.
Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
137/2011. (IX.21.) Kt. határozata
A helyi televíziós műsorszolgáltatási tevékenység feltételeinek újraszabályozása. Az Oritel Kft.vel fennálló megbízási szerződés módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete felhatalmazza Takács Károly Polgármestert,
hogy a Polgármesteri Hivatal új informatikai adottságaihoz igazítva folytassa az egyeztetést az
Oroszlányi Televízió Korlátolt Felelősségű Társaság és Oroszlány Város Önkormányzata közötti,
helyi televíziós műsorszolgáltatási tevékenység ellátása tárgyú megbízási szerződés módosításával
kapcsolatosan az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosítások érvényesítése érdekében.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. szeptember 21.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
138/2011. (IX.21.) Kt. határozata
Oroszlány város közoktatási intézményeinek létszámváltozásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a József Attila Általános Iskola, a Ságvári Endre Általános Iskola valamint Oroszlány Város
Gimnáziuma és Szakképző Iskolája létszámváltozását az alábbiak szerint határozza meg:
Intézmények
József A. Ált. Isk.
Ságvári E. Ált Isk.
Oroszlány Város G. és Sz. I.

2011. évi elfogadott
létszám/fő
65,42
73,52
(107,99)

2011. évi módosított
létszám/fő
65,72
73,65
95,02

Változás
+,-/fő
+0,3
+0,12
-12,97

2. a Ságvári Endre Általános Iskola valamint Oroszlány Város Gimnáziuma és Szakképző Iskolája
2011. évi kiadásait az alábbiak szerint módosítja:
Intézmények
Ságvári E. Ált Isk.
Oroszlány Város G. és
Sz. I.

Alapilletmény

Járulék

63.324 Ft
2.468.016 Ft

17.097 Ft
666.364 Ft

Személyi juttatás
járulékkal együtt
+80.421 Ft
-3.134.380 Ft
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3. Oroszlány Város Óvodái 2011. évi létszámváltozását és kiadásait az alábbiak szerint módosítja:
Intézmények
Oroszlány Város Óvodái

2011. évi
elfogadott
létszám/fő
91

2011. évi
módosított
létszám/fő
88

Változás
+,-/fő
-3

Személyi juttatás
járulékkal együtt
+687.000 Ft
Alapilletmény:463.000 Ft
Járulék: 146.000 Ft
Vezetői pótlék: 78.000 Ft

4. A Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó 2011. évi létszámváltozását és kiadásait az
alábbiak szerint módosítja:
Intézmények
Benedek EGYMI

2011. évi
elfogadott
létszám/fő
58,91

2011. évi
módosított
létszám/fő
59,03

Változás
+,-/fő
+0,12

Személyi juttatás
járulékkal együtt
+80.421 Ft
Alapilletmény: 63.324 Ft
Járulék: 17.097 Ft

5. Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett pusztavámi oktatásának
költségvonzatát a 2011/2012-es tanévben 2011. szeptember 1. és 2012. június 30. között 75.000
Ft/hó összegben átvállalja, a 2011. szeptember 1-től 2011. december 31-ig szükséges 225 E Ft-ot
az „általános tartalék” terhére biztosítja.
6. Utasítja a polgármestert, hogy az intézmények létszámváltozását, valamint bér- és járulék
kiadásainak változásait a költségvetésen az „általános tartalék” terhére vezesse át.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
azonnal
a határozat végrehajtására: az 1. pont esetében: 2011. szeptember 1.
a 3.4.5. pont létszámváltozása esetében: 2011. szeptember 1.
a 2. pont esetében: a 2011. évi költségvetés módosítása
a 3.4.5. pont kiadásai esetében: 2011. évi költségvetés
módosítása
Felelős: a határozat kihirdetéséért:
Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: az 1. pont esetében:
Tóth Gábor a József Attila Általános Iskola igazgatója
Hartmann József a Ságvári Endre Általános Iskola igazgatója,
Dr. Radványiné Varga Andrea Oroszlány Város Gimnáziuma
és Szakképző Iskola igazgatója
a 3. pont esetében: Benyiczki Ágota az Oroszlány Város
Óvodái óvodavezetője
a 4. pont esetében: Vecserdi Jenőné a Benedek Elek Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola,
Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési
Tanácsadó igazgatója
az 5. pont esetében: Domina József a Bakfark Bálint Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatója
az 5. és 6. pont esetében: Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
139/2011. (IX.21.) Kt. határozata
a közoktatási intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálatáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Pedagógiai
Programját.
2. Jóváhagyja a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola,
Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó Rehabilitációs programját.
3. Jóváhagyja Oroszlány Város Gimnáziuma és Szakképző Iskolája Pedagógiai programját.
4. Jóváhagyja Oroszlány Város Gimnáziuma és Szakképző Iskolája Szervezeti és Működési
Szabályzatát, Házirendjét, Minőségirányítási Programját, Gyakornoki szabályzatát és
Esélyegyenlőségi Tervét.
5. Jóváhagyja Oroszlány Város Gimnáziuma és Szakképző Iskolája Könyvtári Szervezeti és
Működési Szabályzatát.

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
140/2011. (IX.21.) Kt. határozata
a közoktatási intézmények 2010/2011. évi tevékenységéről készült beszámolóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fenntartásában működő
közoktatási intézmények 2010/2011. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját, és köszönetét
fejezi ki az intézmények valamennyi alkalmazottjának az elmúlt tanévben végzett munkájáért.

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
141/2011. (IX.21.) Kt. határozata
a „Jó tanuló - jó sportoló” cím elnyerésére pályázat kiírásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint pályázatot ír ki
a „Jó tanuló, jó sportoló” cím adományozására.
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Oroszlány Város Önkormányzata által adományozható
„Jó tanuló, jó sportoló”
elismerő cím elnyerésére
A pályázat célja:
· a tanulóifjúság ösztönzése, a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztése,
· a fair play szellemének ápolása,
· az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való biztatás,
· az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
· a legkiválóbbak méltó elismerése.
A címre felterjeszthetőek:
· azok az oroszlányban élő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények nappali
tagozatos tanulói, akik oroszlányi sportszervezet keretei között sportolnak és a tanulmányi,
valamint sporteredményeik alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
· A 2010/2011-es tanévben:
· az általános iskola 1. évfolyamán kiválóan megfeleltek, a 2-8. évfolyamán 4,5 vagy annál
magasabb, középiskolában 4,2 vagy annál magasabb tanulmányi eredményt értek el,
· 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között az MDSZ, illetve a sportági
szakszövetségek által kiírt hazai országos és diákolimpiai versenyeken eredményesen
szerepeltek (egyéni vagy csapat: 1-6. helyezés),
· 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között nemzetközi versenyen eredményesen
szerepeltek (egyéni vagy csapat: 1-6. helyezés). A bírálatnál nemzetközi versenynek csak az
Olimpia, VB, EB, Világ- és Európa-kupa, korosztályos VB, EB és a Középiskolás
Világjátékok fogadhatóak el, az egyéb nemzetközi versenyek nem.
A pályázatok megítélésénél csak az országos szervek, illetve szervezetek (országos szakszövetségek,
MDSZ) által hitelesített versenyeredmények értékelhetők. A pályázaton csak a Nemzeti
Sportszövetség által regisztrált sportági szakszövetségek által képviselt sportágak nevezését fogadjuk
el. A regisztrált sportági szakszövetségek listája megtekinthető a Nemzeti Sportszövetség honlapján
(www.nssz.hu).
A pályázatot a pályázati adatlapon megfogalmazott szempontok alapján 2011. október 12-éig kérjük
beküldeni a Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztályára, feltétlenül mellékelve a 2010/2011es tanév tanulmányi értesítőjének fénymásolatát.
Az elismerés átadására előreláthatólag 2011. október végén kerül sor. Az elismerésben részesülők az
ünnepségre közvetlenül kapnak meghívót.
Oroszlány, 2011. szeptember 13.
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PÁLYÁZATI ADATLAP
Oroszlány Város Önkormányzata által adományozott
„jó tanuló, jó sportoló” cím elnyerésére
Név:

Pontos lakcím, telefonszám:

Születési hely, idő:

Tanulmányi átlag:

Sportág megnevezése:

Sportegyesület neve, címe:

Edző neve, címe, telefonszáma:

Iskola neve, címe:

Testnevelő tanár neve, címe, telefonszáma:

A pályázó hazai eredménye:
A pályázó nemzetközi eredménye:
A pályázó a személyes adatainak pályázati eljárás során történő felhasználásához hozzájárult.
Az eredményeket az adott sportág szakszövetségével hitelesítve kérjük dokumentálni.
Oroszlány, 2011. ……………………….
edző

testnevelő

P. H.

intézményvezető
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Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
142/2011. (IX.21.) Kt. határozata
Oroszlány város környezeti állapotáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány város környezeti
állapotáról szóló tájékoztatót.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
143/2011. (IX.21.) Kt. határozata
Bizottságok személyi összetételének módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Veilandics Béla települési képviselő lemondása miatt 2011. szeptember 15. napjától az
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöki tisztségének ellátására, továbbá a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság képviselői bizottsági tagságának ellátására Dr. Holecz Csilla
települési képviselőt választja meg.
2. Veilandics Béla települési képviselő lemondása miatt 2011. szeptember 15. napjától a Pénzügyi
Bizottság képviselői tagjának Orbán Ferenc települési képviselőt választja meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
144/2011. (IX.21.) Kt. határozata
Döntés tervezésre irányuló beszerzési eljárás megindításáról a „Bentlakásos intézmények
korszerűsítése” tárgyú, TIOP 3.4.2-11/1 kódjelű pályázat keretében
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás
megindítására a „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” tárgyú, TIOP 3.4.2-11/1 kódjelű
pályázat keretében, az előterjesztésben szereplő becsült értékkel. A tervezési munka tárgya:
építési engedélyezési tervdokumentáció és költségbecslés készítése a Családok Átmeneti Otthona
és az Idősek Átmeneti Otthona korszerűsítéséhez.
2. A tervezés anyagi fedezetét biztosító előirányzat elkülönítéséről a pontos ajánlati árak
ismeretében gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. szeptember 21.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2011. (X.5.) Kt. határozata
a közmeghallgatás napirendjeiről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. szeptember 27-ei közmeghallgatásán
az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.
Beszámoló az Önkormányzat elmúlt egy évi munkájáról, tevékenységéről
2.
Kérdések
Felelős:

Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2011. (X.5.) Kt. határozata
a rendkívüli ülés napirendjeiről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. szeptember 27-ei rendkívüli ülésén
az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.
Döntés „Megvalósíthatósági tanulmány költségeinek támogatására benyújtandó pályázat
műszaki-szakmai alátámasztó dokumentumainak elkészítése” tárgyú beszerzés anyagi
fedezetének biztosításáról a környei elkerülő- oroszlányi ipari parkba vezető út megépítése
tárgyú projekt előkészítése érdekében
2.
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képvelő-testületének
147/2011. (X.5.) Kt. határozata
a környei elkerülő- oroszlányi ipari parkba vezető út megépítése tárgyú projekt előkészítése
érdekében „Megvalósíthatósági tanulmány támogatására benyújtandó pályázat műszakiszakmai alátámasztó dokumentumainak elkészítése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
eljáráshoz szükséges anyagi fedezetet biztosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete a „Megvalósíthatósági tanulmány
támogatására benyújtandó pályázat műszaki-szakmai alátámasztó dokumentumainak elkészítése”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti eljáráshoz szükséges anyagi fedezetet 1.175.000,- Ft összegben a
költségvetés „céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra” elnevezésű sora terhére biztosítja, a
környei elkerülő- oroszlányi ipari parkba vezető út megépítése tárgyú projekt előkészítése érdekében.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. október 5.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
148/2011. (X.5.) Kt. határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához
történő csatlakozásról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. 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.
3. Megbízza a polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
kiírására, és a pályázathoz való csatlakozást megfogalmazó nyilatkozat határidőre történő
megküldésére.
4. A pályázatok elbírálását az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe utalja.
5. A pályázati támogatás pénzügyi fedezetét 1.900 E Ft keretösszeg erejéig 2012. évi
költségvetésében az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton biztosítja.
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Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2011. október 5.
3. pont esetében: a Nyilatkozat továbbítására: 2011.
október 14., a pályázatok kiírására: 2011. október 17.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
3., 5. pontok esetében: Takács Károly polgármester
4. pont esetében: Dr. Holecz Csilla ESZB elnöke

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2011. (XI.4.) Kt. határozata
a napirendekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. október 27-ei ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
41. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
42. A Településszerkezeti Tervről szóló 96/2011. (VI.29.) és a 73/2006. (IX.26.) Kt. számú
határozattal módosított, 52/2005. (VIII.9.) Kt. határozat, valamint a helyi építési szabályzatról
szóló 20/2006. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása
43. A városi távhőellátás hőforrásának hosszú távú biztosítása
44. Tájékoztató prezentáció a volt Arany János Iskola funkcióváltásának, új szolgáltató
városközpont kialakításának építészeti-műszaki tervdokumentációjáról
45. Oroszlány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés-tervezésének előkészítése
46. Tájékoztató a városi stand fejlesztéséről
47. Együttműködő partnerként történő részvétel a HUSK/1001/2.5.2- kódjelű, „Információval a
határon át a Pons Danubii határtérségben” című projektben. Tájékoztatás a Pons Danubii
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás által 2011. október 28-ai
határidőre benyújtandó pályázatokról
48. Pályázat benyújtása a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű, "Térségi elérhetőség javítása” című pályázati
kiírásra a környei elkerülő- oroszlányi ipari parkba vezető út megépítésének, fejlesztésének
előkészítése érdekében. Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása
49. Pályázat benyújtása a TÁMOP 5.3.3.-11/2. jelű, „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi
visszailleszkedésének foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő- piaci
integrációjának megalapozása” című pályázati felhívásra az Önkormányzati Szociális Szolgálat
által
50. Döntés a „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” tárgyú, TIOP 3.4.2-11/1 kódjelű pályázat
tervezési munkálatainak anyagi fedezetéről
51. Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Kft. Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyása, Felügyelő
Bizottsági tag választása, Alapító Okirat módosítása
52. A Művelődési Központ és Könyvtár intézményi átszervezése
53. Oroszlány város szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata
54. A 2012. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
55. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány elmúlt egy évben végzett munkájáról
56. Tájékoztató az Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület 2011. évi munkájáról
57. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés
58. „Jó tanuló - jó sportoló” cím elnyerésére kiírt pályázat elbírálása
Felelős:

Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
150/2011. (XI.4.) Kt. határozata
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a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
8.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.
Elfogadja Oroszlány város településrendezési terve felülvizsgálatával összefüggésben a
tervezési programot az alábbiak szerint:

a)

3.a)
3.b)
4.a)

4.b.

5.

A 338/6, 338/7, 338/8 hrsz-ú területen beépítési % növelése logisztikai központ
kialakítása érdekében.
b)
A katolikus kápolna megoszthatósága érdekében a legkisebb kialakítható terület
mértékének csökkentése.
c)
A 051/4 hrsz-ú terület Mkf övezetről Má, vagy Mf. övezetre történő módosítása.
d)
Az 1977/6 hrsz-ú ingatlan beépíthetőségének biztosítása érdekében Ln övezetről Vt1
övezetre történő módosítása.
e)
A Bokodi út melletti Mk övezet vizsgálata annak érdekében, hogy a területen kb. 40 m
mélységben kereskedelmi, szolgáltató tevékenység, szociális ellátási funkció - kivéve
lakóépület építése – működhessen.
f)
A szennyvíztelep funkciójának kiegészítése hulladékudvari funkcióval.
g)
Az Lf övezetben építhető kisipari, kisüzemi létesítmény elhelyezésének pontosítása.
h)
Barnamezős területek megjelenítése szabályozási- és övezeti helyszínrajzon.
i)
Déli elkerülő út melletti területek vizsgálata belterültbe csatolás vonatkozásában.
j)
Az ebtelep bővítése érdekében a beépítési hely meghatározása a meglévő állapot
figyelembe vételével.
k)
Az osztályozói garázssor szabályozásának vizsgálata a meglévő állapot figyelembe
vételével, és a további hasznosítás lehetőségének megteremtésével.
l)
Rákóczi Ferenc úti (Bánki Donát út - Takács I. út között) gyalogos és kerékpáros út
tervezett nyomvonalának átvezetése a szabályozási és övezeti helyszínrajzon.
A KDOP Bölcsőde beruházás előirányzaton fennmaradó 2.239.638 Ft összeget átcsoportosítja a
Város – és községgazdálkodás előirányzat egyéb városgazdálkodási feladat sorára
Utasítja a polgármestert a 3.a) pontban meghatározott összeg legközelebbi költségvetés
módosításkor történő átvezetésére
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2011. (VI.1.) Kt. sz. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete öt nevelési évre – 2011. augusztus 16ától – 2016. augusztus 15-ig – Oroszlány Város Óvodái intézményvezetőjévé Benyiczki Ágotát
a következők szerint megbízza:
Garantált illetmény, kerekítve:
177.200 Ft
Vezetői pótlék:
60.000 Ft
Határozott időre szóló illetménykiegészítés: 40.000 Ft
Összesen:
277.200 Ft
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2011. (VI.29.) Kt. sz. határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Művelődési
Központ és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre második alkalommal kiírt pályázat
érvénytelen, ezért 2011. augusztus 1. napjától 2011. december 31. napjáig a Művelődési
Központ és Könyvtár intézményvezetőjévé Mészáros Évát a következők szerint megbízza:
Garantált illetmény, kerekítve:
208.900 Ft
Vezetői pótlék:
60.000 Ft
Eredményességi pótlék:
5.600 Ft
Összesen:
274.500 Ft
Felhívja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét, hogy a 2011.
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március 10-én aláírt, Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadóra,
valamint a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó, a Társulási
megállapodás mellékletét képező finanszírozási melléklet szerint a támogatás folyósításáról
intézkedjen.
6.
Székely Antal települési képviselő helyett a Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési
Társulás Társulási Tanácsába tagként Torma Lajos települési képviselőt delegálja.
7.a) Egyetért azzal, hogy a KDOP-4.2.2-11-2011-0005 azonosítószámú, Oroszlány első
kerékpárútjának megvalósítása című projektjének megvalósításához 82.326.858 Ft
összköltséggel, 74.094.171 Ft támogatás mellett 8.232.687 Ft pályázati önerő kerüljön
elkülönítésre a 2011. évi költségvetés „Céltartalék beruházási és felhalmozási kiadásokra” sora
terhére.
7.b) Vállalja a pályázat eredményének 5 évig való fenntartását, karbantartását, üzemeltetését.
Határidő:
Felelős:

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

2011. november 4.
3. pont esetében 2011. december 13.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2011. (XI.4.) Kt. határozata
Településszerkezeti Terv módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településszerkezeti Tervről szóló 96/2011.
(VI.29.) és a 73/2006. (IX.26.) Kt. határozatával módosított 52/2005. (VIII.9.) Kt. határozatát és annak
mellékletét a jelen előterjesztés mellékletét képező „Oroszlány-Majk településrendezési terve”
munkanevű, „Településszerkezeti Terv” munkarész című és „Területfelhasználási helyszínrajz
(fedvény)” rajzcímű Rp.I-147-9 rajzszámú tervlapon ábrázoltaknak megfelelően módosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

2011. november 4.
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2011. (XI.4.) Kt. határozata
a városi távhőellátás hőforrásának hosszú távú biztosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a városi távhőellátás hőforrásának hosszú távú biztosításáról szóló tájékoztatást.
2. A tájékoztatásban foglaltak alapján azzal számol, hogy a Vértesi Erőmű Zrt.-vel határozott időre
kötött Hosszú Távú Hőértékesítési Keretszerződésből következően a város hőigénye 2020-ig
biztosított.
3. Tudomást szerzett arról, hogy a Vértesi Erőmű Zrt. szénbázisú termelését 2014. év során be
kívánja fejezni, ezért továbbra is kifejezi együttműködési készségét az alternatív hőbázis
biztosítása érdekében, különös tekintettel arra, hogy mind a díjak, mind a környezeti hatások
szempontjából a legelőnyösebb változat valósulhasson meg.
4. Fontosnak tartja, hogy mielőbb megismerhesse a VÉRT/MVM hőforrás létesítésére vonatkozó
elképzelését, programját (alternatívák, feladatok, ütemezés), különösen Oroszlány Város
Önkormányzatától várt közreműködés tekintetében.
5. Szükségesnek tartja és kéri, hogy Oroszlány város hosszú távú biztonságos hőellátási igényére
tekintettel az energetikai kormányzat kísérje figyelemmel és segítse elő a program megvalósítását,
elsősorban az engedélyezési folyamat és az ármeghatározás területén.
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6. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kapcsolódó feladatok végrehajtásával összefüggésben –a
Képviselő-testület szükségszerű tájékoztatása mellett– eljárjon.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. november 4.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2011. (XI.4.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója készítésének ütemezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetési koncepciója készítésének ütemezését az alábbiak szerint fogadja el:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ÜTEMTERV
Oroszlány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója készítésének ütemezése
Feladat
Felelős
Határidő
A költségvetési koncepció tervezet elkészítése és
Pénzügyi Osztály vezetője
2011. 10. 28.
benyújtása a jegyző felé
A költségvetési koncepció kialakítása, benyújtása a
Jegyző
2011. 11. 02.
polgármesternek
A koncepció elfogadásáról a jegyző értesítése
Polgármester
2011. 11. 04.
A költségvetési koncepció megküldése véleményezésre Polgármester
2011. 11. 08.
a bizottságoknak
Az önkormányzat költségvetési koncepciójának
Polgármester
2011. 11. 08.
megküldése véleményezésre a kisebbségi
önkormányzatoknak
A bizottságok véleményének kialakítása a koncepcióról Bizottsági elnökök
2011. 11. 17.
és ezen belül a 2012. évi működési célú pénzeszköz
átadásokról
A helyi kisebbségi önkormányzatok véleményének
Helyi kisebbségi önkor- 2011. 11. 17.
kialakítása a koncepcióról
mányzatok elnökei
A 2012. évi költségvetési koncepció kiküldése a
Polgármester
2011. 11. 17.
bizottsági és kisebbségi önkormányzati véleményekkel
együtt a Képviselő-testületi tagoknak
A 2012. évi költségvetési koncepció képviselő-testületi
Polgármester
2011. 11. 22.
tárgyalása

Felelős:
Határidő:

Ütemterv szerint
Ütemterv szerint
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2011. (XI.4.) Kt. határozata
a városi stand fejlesztéséről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
4. Egyetért a városi strand vonatkozásában az előzetes költségbecslést is tartalmazó tanulmányterv
elkészítésével.
5. A tanulmányterv elkészítésével 500.000 Ft+áfa összegért megbízza a Dialcont Kft.-t.
6. Felhatalmazza a polgármestert a tanulmányterv elkészítésére vonatkozó szerződés előkészítésére,
és aláírására.
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7. A tanulmányterv elkészítésének forrását a KDOP Bölcsőde beruházás terhére 500.000 Ft + Áfa
összeg átcsoportosításával a felhalmozási kiadások városi strand tanulmányterv készítése sorra
biztosítja.
8. Utasítja a polgármestert az összeg legközelebbi költségvetés módosításkor történő átvezetésére.
Határidő:
Felelős:

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

2011. november 4.
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2011. (XI.4.) Kt. határozata
a HUSK/1001/2.5.2- kódjelű, „Információval a határon át a Pons Danubii határtérségben” című
projektben együttműködő partnerként történő részvételről, a Pons Danubii Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás által 2011. október 28-ai határidőre
pályázatok benyújtásához történő egyetértésről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
3. Kifejezi együttműködő partnerként – a Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás másik 6 tagönkormányzathoz hasonló módon- történő
részvételi szándékát a HUSK/1001/2.5.2- kódjelű, „Információval a határon át a Pons
Danubii határtérségben” című projekt megvalósításában a 2012. január 1. és 2013. október
31. közötti időszakban, azzal, hogy a részvétel feltétele az Irányító Hatóság jóváhagyása.
4. Az 1. pontban meghatározott projektben való részvételhez szükséges önerőt és a támogatás
tagdíjakból nem megelőlegezhető részének megelőlegezését biztosítja az alábbiak szerint:
2012. január 10-éig átutalja a 2012. évi tagdíjat (lakosonként 150 Ft/fő), melyből a
Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás a
projekt 1. periódusának költségét előlegezi meg.
Önrész mértéke: 1.635,29 Euró.
2012. április 1-jéig átutal a Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás részére 5.257,14 Eurót, melyet a csoportosulás 2013.
első negyedévében visszautal.
2012. augusztus 1-jéig átutal a Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás részére 5.400 Eurót, melyet a csoportosulás 2013.
második negyedévében visszautal.
5. A 2. pontban szereplő költségek anyagi fedezetét a 2012. évi költségvetésében tervezi.
6. Egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a HUSK/1101/1.3.1. - Turisztikai termékek
és vonzerők fejlesztése, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra
felállítása című pályázati kiírásra és nyertes pályázat esetén biztosítja hozzá a szükséges
önrészt.
7. Egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a HUSK/1101/1.4.1. – Egészségügyi és
kockázatkezelési kapacitások közös fejlesztése és összehangolt használata című pályázati
kiírásra és nyertes pályázat esetén biztosítja hozzá a szükséges önrészt.
8. Egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a HUSK/1101/1.6.2. - Munkaerő piaci
kezdeményezések című pályázati kiírásra és nyertes pályázat esetén biztosítja hozzá a
szükséges önrészt.
9. Egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a HUSK/1101/1.7.1. - Közös események és
programok szervezése, együttműködés a kultúra, sport, művészet, szabadidő és a
természetvédelem területén című pályázati kiírásra és nyertes pályázat esetén biztosítja hozzá
a szükséges önrészt.
10. Egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a HUSK/1101/2.1.1. – Vízgazdálkodás
című pályázati kiírásra és nyertes pályázat esetén biztosítja hozzá a szükséges önrészt.
11. Egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a HUSK/1101/2.1.1. - Megújuló energia
című pályázati kiírásra és nyertes pályázat esetén biztosítja hozzá a szükséges önrészt.
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Határidő: az 1. pont esetében a pályázat benyújtására:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2011. november 15.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2011. (XI.4.) Kt. határozata
Pályázat benyújtásáról a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű, "Térségi elérhetőség javítása” című pályázati
kiírásra a környei elkerülő- oroszlányi ipari parkba vezető út megépítésének, fejlesztésének
előkészítése érdekében. Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Pályázatot nyújt be a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű, "Térségi elérhetőség javítása” című pályázati
kiírásra „A környei elkerülő- oroszlányi ipari parkba vezető út megépítése tárgyú
közútfejlesztés előkészítése, megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével” tárgyban. Az
igényelt támogatás összege: a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A pályázat benyújtására
vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza Takács Károly polgármestert a megállapodás aláírására.
2. Felkéri Takács Károly polgármestert, hogy a PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint megbízott által 2011. november 2.-ig elkészítendő
költségtervet és a pályázat műszaki-szakmai alátámasztó dokumentumait a Képviselő-testület soron
következő ülésén jóváhagyás céljából terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

az 1. pont esetében a pályázat benyújtására: 2011. november 15.
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért:
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2011. (XI.4.) Kt. határozata
Pályázat benyújtásáról a TÁMOP 5.3.3.-11/2. jelű, „Az utcán élő hajléktalan személyek
társadalmi visszailleszkedésének foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő- piaci
integrációjának megalapozása” című pályázati felhívásra az Önkormányzati Szociális Szolgálat
által
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felhatalmazza az Önkormányzati Szociális Szolgálat vezetőjét, hogy pályázatot nyújtson be a
TÁMOP 5.3.3.-11/2. „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének
foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő- piaci integrációjának megalapozása”
című pályázati kiírásra 100%-os támogatás elnyerése érdekében.
2. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat az
Önkormányzati Szociális Szolgálat részére megtegye.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

2011. október 31.
Mátics Katalin

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2011. (XI.4.) Kt. határozata
a „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” tárgyú, TIOP 3.4.2-11/1 kódjelű pályázat tervezési
munkálatainak anyagi fedezetéről szóló döntésről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete a „Bentlakásos intézmények korszerűsítése”
tárgyú, TIOP 3.4.2-11/1 kódjelű pályázat tervezési munkálatainak anyagi fedezetét 5.969.000 Ft
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összegben a költségvetés „céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra” elnevezésű sora terhére
biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. november 4.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2011. (XI.4.) Kt. határozata
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Kft. Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyásáról, Felügyelő
Bizottsági tag választásáról, Alapító Okirat módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Kft. (székhelye: 2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.)
Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja.
2. Az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Kft. (székhelye: 2840 Oroszlány. Alkotmány u. 2.)
Felügyelő Bizottsága tagjául -Holecz Csilla Felügyelő Bizottsági tag lemondása miatt- 2011.
november 1. napjától 2012. november 27. napjáig terjedő időtartamra Hún Béláné (szül. Végvári
Mária, anyja neve: Bántó Ilona) 2840 Oroszlány, Gönczi Ferenc u. 3. fsz. 1. szám alatti lakost
választja meg.
3. Az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Kft. (székhelye: 2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.) Alapító
Okiratának a Felügyelő Bizottsági tag személyére vonatkozó 5. számú módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerint fogadja el.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat kihirdetésére: 2011. november 4.
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2011. (XI.4.) Kt. határozata
Művelődési Központ és Könyvtár intézményi átszervezéséről

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1.
2012. január 1. napjától szétválasztja a Művelődési Központ és Könyvtárt.
2.
Az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében utasítja a polgármestert, hogy az intézményi
átszervezéshez gondoskodjék a művelődési központ, valamint a városi könyvtár
intézményvezetői pályázatainak kiírásáról, a pályáztatással kapcsolatos (1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § (6) bekezdése, valamint a 150/1992. évi (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6)-(7)
bekezdése szerinti) eljárás lefolytatásáról.
3.
a Művelődési Központ és Könyvtár létszámváltozását az alábbiak szerint határozza meg és a
2012. évre az alábbiak szerint tervezi:
Intézmények
Művelődési
Központ
Könyvtár
a továbbiakban
Művelődési Központ
a továbbiakban
Városi Könyvtár
4.

és

2011. évi elfogadott
létszám/fő

2012. évi tervezett
létszám/fő

Változás
+,-/fő

17

-

-

-

11

0

-

7

+1

Utasítja a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy az átszervezésben érintett
intézményeknél 2011. december 31-éig gondoskodjon a munkakör átadás-átvételéhez, és
vagyon átadás-átvételéhez szükséges dokumentumok előkészítéséről.

136

5.
6.
7.

Utasítja a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a dolgozók közalkalmazotti
jogviszonyának végleges rendezésével kapcsolatos teendőket 2011. december 31-éig végezze el.
A Művelődési Központnak az alábbi elnevezést adja:
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ
A Városi Könyvtárnak az alábbi elnevezést adja:
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár

Határidő: a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében: azonnal
a határozat végrehajtására:
a 3. pont esetében: a 2012. évi költségvetés tervezése
a határozat végrehajtására:
a 4.pont esetében: 2011. december 31.
a határozat végrehajtására:
a 5. pont esetében: 2011. december 31.
a határozat végrehajtására:
a 6. pont esetében: azonnal
a határozat végrehajtására:
a 7. pont esetében: azonnal
Felelős:
a határozat végrehajtásáért:
az 1-3. pont esetében Takács Károly polgármester
a határozat végrehajtásáért:
az 4-5. pont esetében Mészáros Éva igazgató
a határozat végrehajtásáért:
a 6-7. pont esetében Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2011. (XI.4.) Kt. határozata
Művelődési Központ és Könyvtár Átalakító Okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Központ és Könyvtár átalakító
okiratát a határozat melléklete szerint fogadja el.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Zágonyi Éva jegyző
melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 95. §-a, alapján az alábbi okiratot adja ki:
ÁTALAKÍTÓ OKIRAT
1. A költségvetési szerv neve:

Művelődési Központ és Könyvtár

2. A költségvetési szerv székhelye, címe:

2840 Oroszlány, Fő tér 1.

3. Telephelye:

nincs

4. Az intézmény alapítója:

Oroszlány Város Önkormányzata

5. Alapítás időpontja:

1991. június 15.

6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
7. Átalakító szerv neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
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8. Az átalakító határozat száma:
9. Az átalakítás oka:

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselőtestületének 109/2011. (VI.29.) Kt. sz. határozata
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
91. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények
más módon vagy más szervezetben hatékonyabban,
gazdaságosabban teljesíthetők.

10. Az átalakítás módja:

Szétválasztás: kiválás

11. Az átalakítás hatálya:

2011. december 31.

13. A közfeladat jövőbeni ellátása:

A kiváló szervezeti egység feladatait a Gárdonyi Géza
Városi Könyvtár látja el

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A kiváló szervezeti egységnél foglalkoztatottak
esetében a munkáltatói jogokat a Gárdonyi Géza Városi
Könyvtár látja el
15. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A kiváló szervezeti egység székhelyeként működő 2840 Oroszlány, Fő tér 1. sz. alatti kialakított
helyiség a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár használatába adásával megoldott
16. A kötelezettségvállalással, egyéb tartozással kapcsolatos kötelezettségekkel, valamint a
követelésekkel kapcsolatos rendelkezési jogokat az átalakítás nem érinti.
Oroszlány, 2011. október 27.
Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

ZÁRADÉK
Az átalakító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 161/2011. (XI.4.) Kt.
számú határozatával hagyta jóvá.
Az átalakító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2011. október 27.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2011. (XI.4.) Kt. határozata
Művelődési Központ és Könyvtár Módosító Okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Központ és Könyvtár
Módosító Okiratát a határozat melléklete szerint fogadja el.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Zágonyi Éva jegyző
melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Központ és Könyvtár
153/2009. (XII.15.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A költségvetési szerv neve:

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ”

7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. Közfeladata:

Közművelődési és egyéb kulturális tevékenység”

11. pontja az alábbiak szerint változik:
„11. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv”
14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„14. Alaptevékenysége
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
művészeti és természettudományi ismeretterjesztés végzése, kulturális öntevékenység
feltételeinek megszervezése,
állampolgári jog gyakorlására való felkészülés segítése, rendszeres tanácsadó és
információ-szolgáltatás, önképzés intézményes támogatása, a közösségi művelődés, társas
élet, szórakozás különböző önszerveződő csoportok és rendezvények formájában történő
kielégítése,
szervezi a város hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatait,
segíti a helyi hagyományok feltárását, megőrzését,
részt vesz a helyi idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében,
a városi lakosság minden rétege számára igényei szerinti színvonalas, szórakoztató
programokat szervez,
a városból hiányzó, illetve nem teljes kínálatú szolgáltatások alkalmi szervezése,
képző-, ipar-, és egyéb művészeti kiállítások szervezése
ismeretterjesztő és készségfejlesztő tanfolyamok szervezése
kistérségi kulturális feladatok ellátása
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
591411 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren,
nyilvános vetítési helyeken
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk”
15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.”
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16. pontja az alábbiak szerint változik:
„16. 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 29 012 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”

17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„17. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való
rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással,
pénzellátásával, számvitellel, gazdálkodásával,
vagyonkezelésével, munkaerő-gazdálkodással,
beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.”
18. pontja az alábbiak szerint módosul:
„18. Az intézmény képviseletére jogosultak
személy”

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott

Az alapító okirat 19. pontja törlésre kerül.
A Képviselő-testület a módosító okiratot a 162/2011. (XI.4.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2011. október 27.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2011. (XI.4.) Kt. határozat
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kölcsey Ferenc Művelődési Központ
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint fogadja el.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Zágonyi Éva jegyző
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melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §-a, alapján az alábbi okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. Az intézmény alapítója:
5. Alapítás időpontja:
6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
testülete

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ
2840 Oroszlány, Fő tér 1.
nincs
Oroszlány Város Önkormányzata
1991. június 15.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Közművelődési és egyéb kulturális tevékenység
932900 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység
9. Az intézmény típusa:
Közművelődési intézmény
10. Működési köre:
Oroszlány Város közigazgatási területe
11. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
7. Közfeladata:
8. Szakágazati besorolása:

12. Vezetőjének kinevezési rendje:

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

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

14. Alaptevékenysége
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
művészeti és természettudományi ismeretterjesztés végzése, kulturális öntevékenység
feltételeinek megszervezése,
állampolgári jog gyakorlására való felkészülés segítése, rendszeres tanácsadó és
információ-szolgáltatás, önképzés intézményes támogatása, a közösségi művelődés, társas
élet, szórakozás különböző önszerveződő csoportok és rendezvények formájában történő
kielégítése,
szervezi a város hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatait,
segíti a helyi hagyományok feltárását, megőrzését,
részt vesz a helyi idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében,
a városi lakosság minden rétege számára igényei szerinti színvonalas, szórakoztató
programokat szervez,
a városból hiányzó, illetve nem teljes kínálatú szolgáltatások alkalmi szervezése,
képző-, ipar-, és egyéb művészeti kiállítások szervezése
ismeretterjesztő és készségfejlesztő tanfolyamok szervezése
kistérségi kulturális feladatok ellátása
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910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
591411 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren,
nyilvános vetítési helyeken
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
15. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
16. 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 29 012 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

17. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való
rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással,
pénzellátásával, számvitellel, gazdálkodásával,
vagyonkezelésével, munkaerő-gazdálkodással,
beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
18. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott
személy

Oroszlány, 2003. szeptember 29.
Dr. Judi Erzsébet s.k.
jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2009. (XII.15.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 162/2011.
(XI.4.) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 163/2011. (XI.4.) Kt. számú
határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 1., 7. és 14. pontja 2012. január 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2011. október 27.
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Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2011. (XI.4.) Kt. határozata
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint fogadja el.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Zágonyi Éva jegyző
melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §-a, alapján az alábbi okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. Az intézmény alapítója:
5. Alapítás időpontja:
6. Alapításáról rendelkező határozat:
testületének

Gárdonyi Géza Városi Könyvtár
2840 Oroszlány, Fő tér 1.
nincs
Oroszlány Város Önkormányzata
2012. január 1.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-

109/2011. (VI.29.) Kt. sz. határozata
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Könyvtári tevékenység
9. Szakágazati besorolása:
910101 Könyvtári, levéltári tevékenység
10. Az intézmény típusa:
Közművelődési intézmény
11. Működési köre:
Oroszlány Város közigazgatási területe
12. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv
Gazdálkodással összefüggő feladatait teljes körűen a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
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
maximum 5 évre adhat intézményvezetésre megbízást,
amely több alkalommal meghosszabbítható.
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv., Munka törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. tv.
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Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
15. Alaptevékenysége
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
ellátja a városi könyvtárakra megállapított normatíva szerinti teljes körű könyvtári
szolgáltatást,
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és az érdeklődők számára
rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
támogatja az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,
statisztikai adatszolgáltatást nyújt,
segíti a gyerekek olvasóvá nevelését,
számítógépes információs szolgáltatást nyújt saját adatbázisa alapján, valamint az
interneten keresztül
más könyvtárak adatbázisaiból,
módszertani szakmai segítése a város oktatási intézményeiben működő könyvtáraknak,
zenei, video, cd állományának gondozása és rendelkezésre bocsátása
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 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
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való
rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján rendelkezik.
19. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott
személy

Oroszlány, 2011. október 27.

Dr. Zágonyi Éva s.k.
jegyző

Takács Károly s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 164/2011. (XI.4.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.
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Az alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2011. október 27.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2011. (XI.4.) Kt. határozata
Oroszlány város szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát.
2. Köszönetét fejezi ki Mátics Katalin Intézményvezetőnek és az Önkormányzati Szociális Szolgálat
munkatársainak a koncepció anyagának és annak mellékletét képező helyzetelemzések
elkészítéséért, a magas színvonalú szakmai munkájukért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. november 4.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2011. (XI.4.) Kt. határozata
a 2012. évi belső ellenőrzési tervről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi ellenőrzési terv I., II., III., és IV.
pontjait az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. november 4.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
167/2011. (XI.4.) Kt. határozata
Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány elmúlt egy évben végzett munkájáról, a tűzoltók
gyakorlóruházatának cseréjére támogatás biztosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány elmúlt egy évben végzett munkájáról adott tájékoztatást az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2. Az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány tűzoltói gyakorló ruházatának cseréjére 150.000,- Ft forrást
biztosít az általános tartalék terhére.
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
168/2011. (XI.4.) Kt. határozata
Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület 2011. évi munkájáról szóló tájékoztatóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlány Város Polgárőrsége
Egyesület 2011. évi munkájáról szóló tájékoztatót.
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
169/2011. (XI.4.) Kt. határozata
a „Jó tanuló, jó sportoló” pályázat elbírálásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntető címet adományoz: Baliga György, Parti Petra, Vatai Katalin,
Szlezák Anna, Kollár Martina, Simon Ivett Anita, Vasi Nóra, Kreisz Mike, Tímár Zsuzsanna,
Tímár Mihály, Tímár Miklós, és Szécsi Balázs tanulónak.
2. Utasítja Takács Károly polgármestert, hogy a 2011. november 10-ei ünnepségre készítse elő a
kitüntetések átadását.
Határidő: a kitüntetések átadására: 2011. november 10.
Felelős:
a kitüntetések átadásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
170/2011. (XI.30.) Kt. határozata
a napirendekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november 22-ei ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
A parkolóhelyek kialakításáról, megváltásáról szóló 26/2003. (XII. 24.) önkormányzati rendelet
módosítása
3.
Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi
teljesítéséről
4.
A 2012. évi költségvetési irányelvek meghatározása
5.
Egészségügyi alapellátás biztosítása az Oroszlány, Népek barátsága u. 45. szám alatti IX. számú
háziorvosi körzetben
6.
Egészségügyi gép-műszer beszerzése
7.
Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata által alapított közalapítványok működéséről,
vagyonáról
8.
Városi út- és parkfenntartási keretösszeg módosítása a Remondis Oroszlány Zrt. kérelme alapján
9.
A közterület-használati díjak módosítása
10.
Tájékoztatás a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű, az „Oroszlány – M1 autópálya közötti közúthálózat
fejlesztés” tárgyú projekt előkészítéséről, várható költségeiről
11.
Javaslat a bérlakás-üzemeltetési szerződés módosítására, a lakbér 2012. évi mértékére, és a
bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő 2012. évi megállapodás megkötésére
12.
Javaslat sportlétesítmények elnevezésére, közterületek és közoktatási intézmények új
elnevezésére
13.
Tájékoztatás a közoktatási intézmények tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett
intézkedéseinek ellenőrzéséről
14.
Kérdés, interpelláció
15.
Zárt ülés:
16.
Arany János Tehetséggondozó Program pályázatainak támogatása
17.
Lakásfenntartási támogatással kapcsolatos fellebbezés elbírálása
18.
Adósságcsökkentési támogatással kapcsolatos fellebbezés elbírálása
Felelős:

Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
171/2011. (XI.30.) Kt. határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.a) A 2011. évi munkatervét módosítja, amelynek értelmében a 2011. november 22-ei ülésére
tervezet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2010. (III.11.) Ör. rendelet, a
helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) önkormányzati rendelet módosítása, a
szennyvízkezelési díj megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 27/2000. (XII. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása című napirendi pontokat a soron következő, 2011. december
13-ai ülésén tárgyalja.
2.b) Törli a 2011. évi munkatervéből a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról valamint a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 44/2005. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása című
előterjesztés tárgyalását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. november 30.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
172/2011. (XI.30.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2011. 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 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.3.)
önkormányzati rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak I-III negyedévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok E Ft-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2011. I-III
Teljesítés
megnevezése
előirányzat
előirányzat
negyedévi
%-a
teljesítés
Kiadások főösszege
4.018.101
4.308.030
3.166.876
73,5 %
Bevételek főösszege
4.018.101
4.308.030
3.264.882
76 %
3.
-

Az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi teljesítését a határozat alábbi mellékletei szerint fogadja
el:
1. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi költségvetése (bevételek),
2. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi költségvetése (kiadások),
3. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2011. I-III. negyedévi bevételeinek
részletezése,
4. melléklet: Az intézmények tevékenységének 2011. I-III. negyedévi bevételei,
5. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2011. I-III. negyedévi bérjellegű kiadásai,
6. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2011. I-III. negyedévi egyéb dologi
kiadásai,
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- 7. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2011. I-III. negyedévi közüzemi díj
kiadásai,
- 8. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi segélyezés teljesítése és
működési célú pénzeszköz átadások 2011. I-III. negyedévi teljesítése,
- 9. melléklet: Az intézmények tevékenységének 2011. I-III. negyedévi kiadásai,
- 9.1. melléklet: Intézményfinanszírozás alakulása 2011. szeptember 30-ig,
- 10. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi felhalmozási kiadásai,
- 11. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi felújítási kiadásai,
12. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi adósságszolgálatának
teljesítése,
12.1. melléklet: Hitelállomány 2011. szeptember 30-án,
- 13. melléklet: Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása
2011. I-III. negyedévben,
- 14. melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2011. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése,
- 15. melléklet az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok
teljesült bevételei, kiadásai az I-III negyedévben.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

azonnal
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
173/2011. (XI.30.) Kt. határozata
a 2012. évi költségvetési irányelvek meghatározásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés tervezéséhez és
végrehajtásához az alábbi irányelveket határozza meg:
1.

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

Ø
2.

Pótlólagos források feltárásával és kiaknázásával kell a feladatellátás színvonalának
megtartását elősegíteni.
Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatellátás ráfordításokkal
arányos, elvárásoknak megfelelő megvalósítását.
A városüzemeltetéshez kapcsolódó szerződéseket ismételten felül kell vizsgálni, a
működési kiadásokat csökkenteni szükséges.
Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos forrásokra.
A 2012. év folyamán esetleges likviditási problémák esetén rulírozó hitel felvételével
biztosíthatók az esedékes bérfizetési kötelezettségek.
A Polgármesteri Hivatal nettó értéken számított működési kiadásai nem haladhatják
meg az előző évi nettó értéken számított eredeti előirányzatot.
A városüzemeltetéshez kapcsolódó szerződéseket ismételten felül kell vizsgálni, a
működési kiadásokat csökkenteni szükséges, ezért a Városfejlesztési Bizottság vizsgálja
felül a városüzemeltetési kiadásokat, azok nettó értéken számított eredeti előirányzatai nem
haladhatják meg az előző évi nettó értéken számított eredeti előirányzatot, azzal, hogy a
költségvetés bevételi oldalának kedvező alakulása esetén a prioritásokat szem előtt tartva a
koncepcióban számszerűsített feladatok a későbbiekben beépülhetnek költségvetésünkbe.
A Művelődési Oktatási és Sportbizottság a hozzá tartozó intézmények költségvetését,
feladatait vizsgálja felül, az önkormányzati kiegészítéseket csökkenteni szükséges.

Az adósságállomány kezelésével kapcsolatos irányelvek:
Ø
Az adósságállomány és a hiteltörlesztések kiemelt feladatként kezelendő.
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3.

A fejlesztésekkel és a bevételekkel kapcsolatos irányelvek:
Ø

4.

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
Folytatni kell az önkormányzati vagyon felülvizsgálatát és hasznosítását a saját
bevételek növelése, a felhalmozások saját erejének biztosítása, illetve a működési költségek
csökkentése érdekében.
Ø
Felül kell vizsgálnunk az önkormányzatunk adórendeletét, meg kell vizsgálni a
települési adó bevezetésének lehetőségét.
Ø
Ösztönözni kell városunkban a befektetői készséget elsősorban a munkahelyteremtés és
az infrastrukturális 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.
A 2012. évi költségvetés készítésének további munkálatait a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
28.§ (4) előírása alapján a határozat mellékletében meghatározott ütemterv szerint kell
végrehajtani.

Felelős:
Határidő:

Takács Károly
a 2012. évi költségvetési rendelet elkészítése
melléklet
ÜTEMTERV
Oroszlány város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megalkotásához

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§ előírása szerint a költségvetési
rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Amennyiben a
költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, akkor a benyújtási határidő a
költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap.
Amennyiben a költségvetési törvény kihirdetésére 2011. december 31-éig sor kerül, az alábbi
határidők figyelembe vételével javasolt a tervezés feladatainak lebonyolítása:
Határidők:

Feladatok:

2011. nov. 22.

Képviselő-testületi ülés: a Képviselő-testület dönt a 2012. évre vonatkozó
költségvetési koncepció meghatározásáról, elfogadásáról

2011. dec. 09.

Szakbizottságok: a 2012. évi keretszámokat költségvetési soronkénti
bontásban az egyeztetéseket követően meghatározzák, és benyújtják a
jegyzőnek

2012. jan. 16.

Pénzügyi Bizottság: Kialakítja a 2012. évi költségvetés-tervezet részletes
tervszámait

2012. jan. 25.

Pénzügyi osztály: A jegyző útmutatása alapján összeállítja az önkormányzat
2012. évi költségvetésének tervezetét

2012. jan. 30.

A könyvvizsgáló: elkészíti írásos jelentését a rendelettervezetről /Ámr. 29. §
(9)/
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A Pénzügyi Bizottság: véleményezi a rendelettervezetet
2012. febr. 06.

Képviselő-testület bizottságai: Összevont bizottsági ülésen a rendelettervezet
tárgyalása
Az Érdekképviseleti Tanács ülése

2012. febr. 09.

Polgármester: A költségvetési rendelettervezetet a polgármester megküldi a
Képviselő-testületnek.

2012. febr. 14.

Képviselő-testületi ülés: A 2012. évi költségvetési rendelet tárgyalása

Amennyiben a költségvetési törvény kihirdetésére 2011. december 31-éig nem kerül sor, a határidők
felülvizsgálatával javasolt a tervezés feladatait lebonyolítani.
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
174/2011. (XI.30.) Kt. határozata
az Oroszlány, Népekbarátsága u. 45. szám alatti, IX. számú háziorvosi körzetben történő
egészségügyi alapellátás biztosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy az Oroszlány, Népekbarátsága 45. szám alatti, IX. számú háziorvosi körzet
egészségügyi alapellátása (cégnév) Dr. Markó Tímea háziorvos személyes közreműködésével
kerüljön betöltésre. Felhatalmazza a polgármestert a feladatátruházó megbízási szerződés Dr.
Kováts Márta leköszönő háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának megszűnését, Dr. Markó
Tímea háziorvos működési engedély megadását követő megkötésére.
2. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjék a körzetben lévő és nyilvántartott betegek
személyes, és a feladatellátáshoz kapcsolódó nyilvántartott adatainak (Betegnyilvántartás) az
átadásáról, továbbá a rendelő birtokba adásáról, a háziorvos személyében történő változás
közhíreléséről.
3. Köszönetét fejezi ki Dr. Kováts Márta leköszönő háziorvosnak az egészségügyi alapellátás
területén végzett áldozatos tevékenységéért.
4. Jóváhagyja az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti haszonkölcsön szerződést, felhatalmazza
a polgármestert az aláírására.
Felelős:
Határidő:

Takács Károly polgármester
folyamatos
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
175/2011. (XI.30.) Kt. határozata
egészségügyi gép-műszer beszerzéséről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Oroszlányi Szakorvosi- és
Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. részére 4.000 E Ft felhalmozási célú
pénzeszköz átadásával, melynek forrása a már teljesült önkormányzati többletbevétel.
Határidő:
Felelős:

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

2011. november 30.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
a gép beszerzéséért Dr. Varju János főorvos
a pénzeszköz átadásáért Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2011. (XI.30.) Kt. határozata
„Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola Gyermekeiért”, és
„Oroszlányi Távfűtésért” közalapítványok 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a „Benedek Elek Általános Iskola és
Előkészítő Speciális Szakiskola Gyermekeiért”, és az „Oroszlányi Távfűtésért” közalapítványok 2011.
évi működéséről szóló beszámolót elfogadja, egyben megköszöni a kuratóriumok tagjainak
tevékenységét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2011. november 30.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
177/2011. (XI.30.) Kt. határozata
a költségvetés „Útfenntartás” és „Parkfenntartás” sorainak módosításáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a) Egyetért a 2011. évi költségvetés Útfenntartás előirányzatának 4.000 E Ft összeggel történő
növelésével.
1.b) Az 1.a) pontban meghatározott emelés forrását 2113 E Ft összegben a Csapadék- és belvízkár
megelőzési munkálatok sor terhére, 1887 E Ft összegben Remondis Zrt. által megfizetett, a
2010. év után járó 3.774 E Ft összegű osztalék terhére biztosítja.
2.a) Egyetért a 2011. évi költségvetés Városi parkfenntartás előirányzatának 1887 E Ft összeggel
történő növelésével.
2.b) A 2.a) pontban meghatározott emelés forrását 1887 E Ft összegben a Remondis Zrt. által
megfizetett, a 2010. év után járó 3.774 E Ft összegű osztalék terhére biztosítja.
3.
Utasítja a polgármestert az 1.a), 1.b), 2.a), 2.b) pontokban meghatározott átcsoportosítások a
soron következő költségvetés módosításkor történő átvezetésére.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős: a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2011. november 30.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
178/2011. (XI.30.) Kt. határozata
a közterület használatáért fizetendő díj mértékéről, megfizetésének határidejéről és módjáról
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 2012. 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;
1.139,1.139,1.139,hirdető berendezés, lábon álló hirdetőtábla. A terület
(1.093,-)
(1.093,-)
(1.093,-)
meghatározása, a tábla lábaival együtt mért befogadó
tér mérete szerint történik.
(Ft/m2/hó)
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Közterület-használat megnevezése
2 Árusító és egyéb fülke-pavilon elhelyezése, üzleti
tevékenységgel kapcsolatos egyéb helyhasználat
(szélfogó, üzleti lépcső, üzleti portál). Üzletből
közvetlenül közterületre történő árusítás esetén az üzlet
előtti 1 méter széles sáv igénybevétele
(Ft/m2/hó)
3 Vendéglátó-ipari terasz
május 1-jétől szeptember 30-áig
(Ft/m2/hó)
(Ft/m2/hó)

október 1-jétől április 30-áig
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 megengedett
együttes tömegű gépjárművek tárolása
(Ft/jármű/nap)
Üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett
együttes tömegű gépjárművek parkolása céljából
kijelölt álláshely
(Ft/ m2/hó)
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)

Területi kategóriák
I.
II.
III.
1.287,993,649,(1.235,-)
(953,-)
(623,-)

1.287,(1.235,-)
463,(444,-)
1.287,(1.235,-)
104,(100,-)
1.056,(1.013,-)
3.126,(3.000,-)
3.168,(3.040,-)
4.224,(4.053,-)
7.393,(7.095,-)
1.406,- +
ÁFA
(1.349,- +
ÁFA)
54,(52,-)

993,(953,-)
352,(336,-)
993,(953,-)
104,(100,-)
1.056,(1.013,-)
3.126,(3.000,-)
3.168,(3.040,-)
4.224,(4.053,-)
7.393,(7.095,-)
1.406,- +
ÁFA
(1.349,- +
ÁFA)
54,(52,-)

649,(623,-)
236,(226,-)
943,(905,-)
104,(100,-)
1.056,(1.013,-)
3.126,(3.000,-)
3.168,(3.040,-)
4.224,(4.053,-)
7.393,(7.095,-)
1.406,- +
ÁFA
(1.349,- +
ÁFA)
54,(52,-)

1.139,+ÁFA
(1.093,- +
ÁFA)
1.139,+ÁFA
(1.093,- +
ÁFA)
698,- +ÁFA
(670,- +
ÁFA)
580,- +ÁFA
(556,- +
ÁFA)

1.139,+ÁFA
(1.093,- +
ÁFA)
1.139,+ÁFA
(1.093,- +
ÁFA)
698,- +ÁFA
(670,- +
ÁFA)
580,- +ÁFA
(556,- +
ÁFA)

1.139,+ÁFA
(1.093,- +
ÁFA)
1.139,+ÁFA
(1.093,- +
ÁFA)
698,- +ÁFA
(670,- +
ÁFA)
580,- +ÁFA
(556,- +
ÁFA)

73,(70,-)
54,(52,-)
44,-

73,(70,-)
54,(52,-)
44,-

73,(70,-)
54,(52,-)
44,-
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Közterület-használat megnevezése

Területi kategóriák
I.
II.
III.
(42,-)
(42,-)
(42,-)
7.053,7.053,7.053,(6.769,-)
(6.769,-)
(6.769,-)

12 Film és videó felvétel (mely a közterület használatát
akadályozza és annak lezárását igényli)
(Ft/m2/nap)
Mentes a díjfizetési kötelezettség alól
· a választási kampányt szolgáló hirdető-berendezés és hirdetőtábla elhelyezése a választás végleges
eredményének közzétételéig, és
· 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 157/2010. (XI. 23.) Kt. sz. határozatát 2011. december 31-ei hatállyal hatályon
kívül helyezi.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

2011. november 30.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
179/2011. (XI.30.) Kt. határozata
Tájékoztatás a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű, az „Oroszlány – M1 autópálya közötti közúthálózat
fejlesztés” tárgyú projekt előkészítéséről, várható költségeiről
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Környei elkerülő- oroszlányi ipari
parkba vezető út megépítése tárgyú közútfejlesztés előkészítése, megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésével” tárgyban a PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Kft. által
készített költségtervet és a pályázat műszaki-szakmai alátámasztó dokumentumait.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2011. november 22.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
180/2011. (XI.30.) Kt. határozata
a bérlakás-üzemeltetési szerződés módosításáról, a lakbér 2012. évi mértékéről, és a bérlakásrendszer átalakításával összefüggő 2012. évi megállapodás megkötéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a 2012. évi lakbérek változatlanul hagyásával.
2. A bérlakásokat továbbra is a befolyt lakbérből, a helyi rendelet szerinti lakbértámogatásból és a
befolyt közüzemi díj-bevételekből üzemelteti, azzal, hogy a bevételekből meg nem térülő igazolt
kiadásokat – a 2012. évre vonatkozóan előreláthatóan 6500 ezer Ft-ot – önkormányzati
kiegészítésként megtérít.
3. Egyetért az önkormányzati bérlakások üzemeltetése tárgyban Oroszlány Város Önkormányzata és
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között 2007. december 20-án létrejött szerződésnek az előterjesztés
1. számú melléklete szerinti módosításával. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
4. Egyetért a bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő feladatok tervezésével, bruttó 11.000.000
Ft összegű várható kiadással. Az ezzel összefüggő 2012. évi feladatokról szóló szerződést az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert
a szerződés aláírására.
5. Egyetért a Petőfi udvar 4-5, 6-7. számú épületek vonatkozásában a teljes körű épületbiztosítás
megkötésével.
Határidő:
Felelős:

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

2011. november 30.
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2011. (XI.30.) Kt. határozata
Sportlétesítmények elnevezésének, közterületek, közoktatási intézmények és egészségügyi
feladatot ellátó gazdasági társaság új elnevezésének szándékáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) Egyetért a 881/41 hrsz-ú városi uszoda, a 878/3 hrsz-ú sportcsarnok, a 727 hrsz-ú sporttelep, az
Oroszlányi Szakorvosi-és Ápolási Kft. elnevezésének, a Fő tér, és a Ságvári Endre utca
megnevezésű közterület új elnevezésének, az Oroszlány Város Gimnáziuma és Szakképző
Iskolája, és a Ságvári Endre Általános Iskola közoktatási intézmények nevei megváltoztatásának
szándékával.
2.) Az 1. pontban foglalt sportlétesítmények, közterületek, közoktatási intézmények, és egészségügyi
feladatot ellátó gazdasági társaság elnevezéséhez szükséges széles körű javaslattétel érdekében
elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti felhívást.
3.) Utasítja
a) a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a 2.) pont szerinti javaslatok alapján
tegyen javaslatot a képviselő-testületnek a 881/41 hrsz-ú városi uszoda, a 878/3 hrsz-ú
sportcsarnok, a 727. hrsz-ú sporttelep elnevezésére, az Oroszlány Város Gimnáziuma és
Szakképző Iskolája, és a Ságvári Endre Általános Iskola új elnevezésére;
b) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a 2.) pont szerinti javaslatok
alapján tegyen javaslatot a képviselő-testületnek a Fő tér és a Ságvári Endre utca
megnevezésű közterület átnevezésére;
c) az Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy a 2.) pont szerinti javaslatok alapján
tegyen javaslatot a képviselő-testületnek az Oroszlányi Szakorvosi-és Ápolási Kft. új
elnevezésére;
d) az alpolgármestert, hogy 3.a) pont szerinti bizottsági javaslat alapján gondoskodjék a
közoktatási intézmények új elnevezéséhez szükséges vélemények beszerzéséről, továbbá a
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4.)

3. a)-c) pont szerinti javaslatok és a közoktatási intézmények elnevezésével kapcsolatos
vélemények képviselő testület részére történő előterjesztéséről.
az elnevezéssel kapcsolatos költségek fedezetét (sportlétesítmények nevét és funkcióját, az
intézmények nevét feltüntető homlokzati tábla, utcanév tábla elkészítése, elhelyezése) céljából a
2012. évi költségvetésben tervezi.

Felelős:

Határidő:

a 2.) pont szerinti pályázati felhívás közhíreléséért, a 3.d.) pont szerinti
előterjesztésért: Papp Péter alpolgármester, a 3.a) pont szerinti javaslattételért: a
Művelődési, Oktatási és Sport bizottság, a 3.b) pont szerinti javaslattételért a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a 3. c) pont szerinti javaslattételért az
Egészségügyi és Szociális Bizottság
a 2. pont esetében 2011. november 25.
a 3.a)-c) pont esetében: 2012. január 31.
a 3.d) pont esetében: a képviselő-testület 2012. februári ülése

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2011. (XI.30.) Kt. határozata
a közoktatási intézmények tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseinek
ellenőrzéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fenntartásában működő
közoktatási intézmények tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseinek
ellenőrzéséről készült tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. november 30.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2011. (XI.30.) Kt. határozata
az Arany János Tehetséggondozó Program pályázatainak támogatásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A 32/76/2011. iktatószámú ügyben benyújtott kérelem alapján a tanulót a „Hátrányos helyzetű
tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában”– a sikeres felvételt követően – anyagilag
(havi 5000 Ft-tal) támogatja.
2. A 32/76-1/2011. iktatószámú ügyben benyújtott kérelem alapján a tanulót a „Hátrányos helyzetű
tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában”– a sikeres felvételt követően – anyagilag
(havi 5000 Ft-tal) támogatja
3. A 32/76-2/2011. iktatószámú ügyben benyújtott kérelem alapján a tanulót a „Hátrányos helyzetű
tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában”– a sikeres felvételt követően – anyagilag
(havi 5000 Ft-tal) támogatja
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésre:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2011. november 30.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2011. (XI.30.) Kt. határozata
lakásfenntartási támogatással kapcsolatos fellebbezésről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/1243-1/2011. iktatószámú fellebbezést
elutasítja, egyidejűleg a 34/1243/2011. számú, 2011. október 11. napján kelt határozatot helyben
hagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. november 30.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2011. (XI.30.) Kt. határozata
adósságcsökkentési támogatással kapcsolatos fellebbezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/1235-3/2011. iktatószámú fellebbezést
elutasítja, egyidejűleg a 34/1235-2/2011. számú, 2011. október 20. napján kelt határozatot helyben
hagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. november 30.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2011. (XII.7.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november 29-ei rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontot tárgyalja:
1.
Közös fenntartású intézmények társulási megállapodásai 2011. évi finanszírozási mellékleteinek
módosítása
Felelős:

Papp Péter alpolgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2011. (XII.7.) Kt. határozata
Közös fenntartású intézmények társulási megállapodásai 2011. évi finanszírozási mellékletei
módosításának elutasításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás 2011. évi
finanszírozási mellékletének és a Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás 2011. évi finanszírozási mellékletének
módosításáról szóló megállapodás tervezetet nem hagyja jóvá, a Társulási Megállapodások 2011.
évi finanszírozási mellékleteit nem kívánja módosítani.
2.) Felhívja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét, hogy a 2011.
március 10-én aláírt, a Társulási Megállapodások mellékleteit képező 2011. évi finanszírozási
mellékletekben meghatározott összes támogatási összeg felének, azaz 13.333.500 Ft támogatási
összegek a folyósításáról 2011. december 2. napjáig intézkedjék.
3.) Utasítja a polgármestert, hogy a 2011. december 2. napját követően még fennálló további
13.333.500 Ft folyósítására azonnal kezdeményezzen tárgyalást a Megyei Közgyűlés elnökével,
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illetve a 2012. évben a közoktatási feladatot átvevő államigazgatási szerv vezetőjével a december
31-ig történő kifizetésről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. december 7.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2011. (XII.21.) Kt. határozata
a napirendekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. december 13-ai ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról (tájékoztatás jegyző és aljegyző teljesítmény értékeléséről)
2. A 2011. évi költségvetés – 3/2011. (III.3.) önkormányzati rendelet – módosítása
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.)
önkormányzati rendelet módosítása
6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2010. (III.11.) önkormányzati rendelet
módosítása
7. A helyi adókról szóló 23/2010. (XII.30.) Ör. rendelet módosítása
8. Az egészségügyi cél(törzs)vagyon kezelésével összefüggő 2012. évi beruházási, felújítási és
tartalékképzési terv elfogadása és a vagyonkezelési szerződés módosítása
9. Oroszlányi szennyvízvagyon kezelésével összefüggő 2012. évi beruházási, felújítási és
tartalékképzési terv
10.Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosítása, a Létesítményeket Üzemeltető
Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
11.A LANDFORD Kft. beolvadása az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-be
12.Háziorvosi rendelők használata
13.Tájékoztatás a KDOP-3.1.1/B-11 Szolgáltató Városközpont projekt összeállításának helyzetéről
14.Döntés az iskolatej programban való részvételről a 2012. év első félévében
15.Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve
16.Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
17.MKK intézményvetői választás
18.Az oroszlányi 0739/1 és 0742/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása
Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2011. (XII.21.) Kt. határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
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2.

Felkéri a polgármestert, hogy készítsen önálló előterjesztést a volt Sportuszoda súlyemelő
teremmé történő funkcióváltására, valamint az átalakításra vonatkozó tervek elkészítésére a
Képviselő-testület 2012. január 12-ei ülésére.
3.
Felhatalmazza Takács Károly polgármestert az Önkormányzat és Szalczinger Ferenc egyéni
vállalkozó között 2007. november 30-án, az ebrendészeti tevékenység ellátására és a
gyepmesteri telep üzemeltetésére létrejött vállalkozási szerződés további 1 évvel, 2012.
december 31-éig történő meghosszabbítására, a 2011. évi díjazás változatlanul hagyásával, azaz
havi 389.480,-Ft+áfa (évi 4.673.760,-Ft+áfa) vállalkozói díj ellenében.
4.a) Elfogadja és támogatja a lengyelországi Końskie város vezetői által előterjesztett javaslatot,
miszerint a két város között 2005-ben kötött partnerségi együttműködési megállapodást alapul
véve a két önkormányzat testvérvárosi szintre emeli a kapcsolatait, melynek feltételeit és
tartalmát kétoldalú szerződésben rögzíti.
4.b) Jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás aláírására.
5.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnügyi Főosztálya munkájának
segítése érdekében a 2012. évi költségvetésében 1 M Ft összegű támogatás elkülönítéséről
gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

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

2011. december 21.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2011. (XII.21.) Kt. határozata
a külterületi hulladékszállításról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés 4., 5. számú
mellékleteiben foglalt szerződések módosításaival, felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.
Határidő:
Felelős:

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

2011. december 21.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2011. (XII.21.) Kt. határozata
az egészségügyi cél(törzs)vagyon kezelésével összefüggő 2012. évi beruházási, felújítási és
tartalékképzési terv elfogadásáról és a vagyonkezelési szerződés módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2012. évi beruházási, felújítási és tartalék-képzési tervét az előterjesztés 1. számú melléklete
szerint elfogadja.
2. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft.-vel 2007. november 28-án kötött, többször módosított
vagyonkezelési szerződés „III. A vagyonkezelésbe átadott/átvett vagyon” című részét az alábbiak
szerint módosítja:
§ Az átadott eszközök köréből törli és a vagyonkezelésből visszaveszi az Oroszlány,
Alkotmány út 48. szám alatti, 1324 hrsz-ú, ingatlant, melynek könyv szerinti értéke
6.927.800,- Ft.
§ Az átadott eszközök köréből törli és a vagyonkezelésből visszaveszi a 219 003 leltári
számú tüdőszűrő röntgen készüléket, és a 251 014 leltári számú Protect optimax
rollfilm előhívó készüléket.
3. Megbízza a vagyonkezelőt, hogy a vagyonkezelésről készülő elszámoláson 2011.12.31-i
fordulónappal végezze el a 2. pont szerinti kivezetést.

158

4.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 219 003 leltári számú tüdőszűrő röntgen készüléket, és a
251 014 leltári számú Protect optimax rollfilm előhívó készüléket értékesítse a könyv szerinti
értéket elérő áron. Megbízza a vagyonkezelőt, hogy az értékesítést megelőzően, de legkésőbb
2011. 12. 31-ig adja vissza a vagyonkezelésből az eszközöket a tulajdonosnak.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2011. december 21.
az elszámolásra:
2012.02.15.
a vagyonkezelői szerződés módosítására: 2012. április 30.
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért
Dr Varju János ügyvezető igazgató

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2011. (XII.21.) Kt. határozata
oroszlányi szennyvízvagyon kezelésével összefüggő 2012. évi beruházási, felújítási és
tartalékképzési tervről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízvagyon 2012. évi beruházási,
felújítási és tartalékképzési tervét, 209.963 E Ft forrással, 161.150 E Ft kiadással és 48.813 E Ft
tartalékkal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2011. december 21.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2011. (XII.21.) Kt. határozata
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról, a Létesítményeket Üzemeltető
Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Alapszabályának az alábbi módosításával:
a) az 5.2.19. pontból törlésre kerül a „saját részvényesével” szövegrész,
b) az 5.2.30. pont a következőképpen módosul: „Döntés üzemeltetési szerződések
megkötéséről, módosításáról, üzemeltetési szerződésekkel kapcsolatos jogviták
kezdeményezéséről, egyezség megkötéséről, kivéve a társaság részvényeseivel, illetőleg a
tulajdonában lévő gazdasági társasággal kötendő szerződések.”
2. Egyetért a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. Alapító Okiratának az alábbi
módosításával: „A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer, az éves
beszámoló és mérleg elfogadását tárgyaló közgyűlést megelőzően ülésezik.”
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlésén a módosítások
elfogadása mellett döntsön.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

a közgyűlés napja
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2011. (XII.21.) Kt. határozata
a LANDFORD Kft. beolvadásáról az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-be
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Landford Ingatlanforgalmazó Kft.-nek az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-be való
beolvadásával, amellyel az Oroszlányi Szolgáltató Zrt., mint átvevő társaság, a Landford
Ingatlanforgalmazó Kft. teljes körű jogutódjává válik, a Landford Kft. pedig megszűnik.
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2. Elfogadja az Egyesülési szerződés-tervezetét.
3. Elfogadja a Landford Ingatlanforgalmazó Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg tervezetét és
vagyonleltár tervezetét.
4. Elfogadja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. beolvadás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár
tervezetét.
5. Elfogadja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. átalakulás utáni vagyonmérleg-tervezetét.
6. Egyetért azzal, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. tulajdonosi összetétele és az őket megillető
tulajdoni hányadok az alábbiak:
Oroszlány Város Önkormányzata
89.13 %
Vértesi Erőmű Zrt.
10.87 %
7. Elfogadja az OSZ Zrt. Alapszabályának az alábbi módosítását: „A Társaság a beolvadó
Landford Ingatlanforgalmazó Kft. általános jogutódja. A beolvadás időpontja 2012. április 30.
napja, illetőleg ettől eltérő cégbejegyzés esetén a cégbíróság általi bejegyzés napja.”
8. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Közgyűlésén az 1-7.
pontban foglaltaknak megfelelően szavazzon.
Határidő:
Felelős:

a közgyűlés napja
Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2011. (XII.21.) Kt. határozata
a háziorvosi rendelők használatáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja az előterjesztés 1., 2., számú melléklete szerinti haszonkölcsön szerződést,
felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.
2. Egyetért az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt haszonkölcsön szerződés módosításával,
felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.
3. Egyetért az oroszlányi 2003/A/9 hrsz.-ú, Népek barátsága utca 47. szám alatti III. számú és az
oroszlányi 912/70 hrsz.-ú, Rákóczi F. út 82. szám alatti IV. számú háziorvosi rendelő esetében az
elővásárlási jog megszüntetésével. Utasítja a polgármestert a szükséges kérelem Körzeti
Földhivatalhoz történő benyújtására.
Határidő:
Felelős:

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

2011. december 21.
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
196/2011. (XII.21.) Kt. határozata
a KDOP-3.1.1/B-11 Szolgáltató Városközpont projekt összeállításának helyzetéről szóló
tájékoztatásról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a „Szolgáltató Városközpont” projekt összeállításának helyzetéről szóló tájékoztatást.
2. Egyetért azzal, hogy a pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosításáról a Képviselő-testület
soron következő munkaülésén, 2012. január 12-én szülessen döntés.
3. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert a Szolgáltató Városközpont projekttel kapcsolatban a
KDOP-3.1.1/B-11 jelű pályázathoz szükséges útépítési engedélyhez a kiviteli terv szintű
tervdokumentáció elkészítésének megrendelésére a "Ripszám és Társa" Építész Iroda Betéti
Társaságtól (székhelye: 8600 Siófok, Szent László utca 6., képviseli: Ripszám János Ybl-díjas
tervező) mint a Szolgáltató Városközpont engedélyes terveit készítő tervezőtől. A tervezési díj
összege 1.700.000,- Ft, teljesítési határidő: 2011. december 31.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2011. december 21.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
197/2011. (XII.21.) Kt. határozata
2012. év első félévében az iskolatej programban való részvételről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. A 2011. évhez hasonló nagyságrendű támogatás mellett 2012. január 2. és 2012. június 15.
közötti időszakban csatlakozik az iskolatej programhoz, melynek keretében a közoktatásban részt
vevő általános iskolák 1-8. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelő korosztályú
középiskolás tanulói számára ingyenesen biztosít a tanítási napokon legfeljebb 2 dl iskolatejet.
2. Az iskolatej-program előirányzatát a 2012. évi költségvetésében 6.668 E Ft-tal tervezi.
Egyidejűleg utasítja a polgármestert, hogy az iskolatej programra vonatkozóan meghirdetésre
kerülő támogatás igényléséről gondoskodjon.
3. Utasítja a polgármestert az iskolatej szállítójának kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
lefolytatására. A szállítóval történő szerződéskötés feltétele a 2012. évi iskolatej program
részletes feltételeit kihirdető miniszteri rendelet hatályba lépése.
4. Az 1. pontban meghatározott iskolatej program megvalósulása esetén a programban részt vevő
tanulók számára a tanítási napokon ingyenesen biztosít az iskolatej mellé 1 kiflit, vagy zsömlét.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
198/2011. (XII.21.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkatervének elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a
2012. évi munkatervét, és utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározottak részére juttassa el
annak 1-1 példányát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2011. december 21.
a határozat kihirdetésére: Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2011. (XII.21.) Kt. határozata
titkos szavazásról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ
igazgatójának és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár igazgatójának megbízásáról titkos szavazással
dönt.
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

azonnal
azonnal
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
200/2011. (XII.21.) Kt. határozata
a titkos szavazást lebonyolító szavazatszedő bizottság tagjainak megválasztásáról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság tagjaivá Gyuga
Mihály, Torma Lajos, és Szabó Mihály települési képviselőt megválasztotta.
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

azonnal
azonnal

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2011. (XII.21.) Kt. határozata
A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ igazgatójának és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár
igazgatójának megbízásáról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1.a) Szabó Károly Gábort öt évre – 2012. január 1-től – 2016. december 31-ig – bízza meg a
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ (Oroszlány, Fő tér 1.) igazgatói feladatainak ellátásával,
és ezzel egyidejűleg az intézmény határozatlan idejű közművelődési szakember I.
közalkalmazotti munkakörbe 2012. január 1-jével kinevezi. A Kjt. 21/A. § (1) bekezdése
alapján a próbaidő három hónap.
1.b) Szabó Károly Gábor illetményét „H” fizetési osztály „14” fizetési fokozat alapján az alábbiak
szerint állapítja meg:
Garantált illetmény:
235.690 Ft
További szakképzettség elismerésével
összefüggő illetménynövekedés (10 %)
23.569 Ft
Magasabb vezetői pótlék:
60.000 Ft
Összesen kerekítve:
319.300 Ft
2.a) Takács Tímeát öt évre – 2012. január 1-től – 2016. december 31-ig – bízza meg a Gárdonyi
Géza Városi Könyvtár (Oroszlány, Fő tér 1.) igazgatói feladatainak ellátásával, és ezzel
egyidejűleg az intézmény határozatlan idejű könyvtáros közalkalmazotti munkakörbe 2012.
január 1-jével kinevezi.
2.b) Takács Tímea illetményét „F” fizetési osztály „8” fizetési fokozat alapján az alábbiak szerint
állapítja meg:
Garantált illetmény:
154.330 Ft
Magasabb vezetői pótlék:
60.000 Ft
Összesen kerekítve:
214.300 Ft
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
2012. január 1.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2011. (XII.21.) Kt. határozata
az oroszlányi 0739/1 és 0742/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az oroszlányi 0739/1 és 0742/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával, 31.000.000 Ft
vételáron.
2. Az adás-vételi szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a szerződés megkötésére:
a határozat végrehajtásáért:

azonnal
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2011. (XII.21.) Kt. határozata
ügyrendi javaslatról a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ intézmény létszámának
megállapításáról szóló ügyrendi javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges döntés meghozatala érdekében újra
tárgyalja a 17. napirendi pontot.
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

azonnal
azonnal

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2011. (XII.21.) Kt. határozata
a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ létszámváltozásáról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ 2012. évi
engedélyezett létszámkeretét 1 fővel 11 főről 12 főre emeli.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
2012. évi költségvetés tervezésekor
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
205/2011. (I.4.) Kt. határozata
a napirendekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. december 27-ei ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
1. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság új, külső bizottsági tagjának megválasztása
2. Sajtófotózás, önkormányzati események képi dokumentálása tárgyú megbízási szerződés
meghosszabbítása
3. Az oroszlányi 0739/1 és 0742/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása
4. A Vértesi Erőmű Zrt-vel kötendő, Oroszlány város távhőellátásának fejlesztése tárgyú
projektelőkészítő együttműködési megállapodás jóváhagyása
Felelős:

Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
206/2011. (I.4.) Kt. határozata
a 3. és 4. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az oroszlányi 0739/1 és 0742/3 hrsz-ú
ingatlanok megvásárlása” és „A Vértesi Erőmű Zrt-vel kötendő, Oroszlány város távhőellátásának
fejlesztése tárgyú projektelőkészítő együttműködési megállapodás jóváhagyása” című napirendi
pontokat zárt ülésen tárgyalja.
Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
207/2011. (I.4.) Kt. határozata
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság új, külső bizottsági tagjának megválasztásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Viczena Kitti Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külső bizottsági tagjának a bizottsági
tagságáról 2011. december 31-ei határidővel történő lemondása miatt 2012. január 1. napjától a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjává Viczena István Oroszlány, Haraszthegyi u. 16.
szám alatti lakost választja meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

2011. december 31.
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
208/2011. (I.4.) Kt. határozata
sajtófotózás, önkormányzati események képi dokumentálása tárgyú megbízási szerződés
meghosszabbításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete Oroszlány Város Önkormányzata és Juhász
Attila közötti, sajtófotózás, a városi és megyei események dokumentálása tárgyú megbízási szerződést
2012. június 30-áig meghosszabbítja a 2011. évi díjazás változatlanul hagyása mellett, és
felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. A szerződés teljesítéséhez szükséges
anyagi fedezetet, azaz 2012. évben bruttó 1.500.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

2011. december 31.
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
209/2011. (I.4.) Kt. határozata
az oroszlányi 0739/1 és 0742/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 202/2011. (XII.21.) Kt. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Egyetért az oroszlányi 0739/1 hrsz.-ú ingatlan 20.400.000 Ft, a 0742/3 hrsz.-ú ingatlan
12.700.000 Ft, azaz összesen 33.100.000 Ft vételáron történő megvásárlásával.
2. Az adás-vételi szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:

a szerződés megkötésére:

azonnal
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Felelős:

a határozat végrehajtásáért:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
210/2011. (I.4.) Kt. határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete nem fogadta el azon módosító javaslatot, hogy
„Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete a megállapodást nem fogadja el, egyidejűleg
felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást az MVM Zrt. és a VÉRT
képviselőivel a város jövőbeni távfűtésére vonatkozóan.”
Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
211/2011. (I.4.) Kt. határozata
a Vértesi Erőmű Zrt-vel kötendő, Oroszlány város távhőellátásának fejlesztése tárgyú projektelőkészítő együttműködési megállapodás megtárgyalásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Megtárgyalta az előterjesztés melléklete szerinti, a Vértesi Erőmű Zrt. és Oroszlány Város
Önkormányzata közötti, Oroszlány város távhőellátásának fejlesztése tárgyú projekt-előkészítő
együttműködési megállapodás tervezetét.
2. A megállapodás jóváhagyásával kapcsolatos döntést elhalasztja, egyidejűleg felhatalmazza a
polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást az MVM Zrt. és a VÉRT képviselőivel az 1. pont
szerinti megállapodásra vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében azonnal
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester

165

