2014. évi határozatok
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (I.13.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
1.
Oroszlány Város Önkormányzata adósság konszolidációja
Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (I.13.) Kt. határozata
Az önkormányzat 2013. december 31-ei adósságállománya Magyar Állam által történő
átvállalásának igénybevételéről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Kinyilvánítja, hogy Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra
figyelemmel, a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam
által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett
olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódott, vagy annak fedezetére, teljesítésnek biztosításául szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett
ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett
adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon
belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert,
hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény
67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.
6. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtása:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (I.28.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a január 28-ai munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
2. Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
3. Oroszlány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése
4. Az önkormányzat jelképeiről, városi kitüntetések alapításáról, azok használatának rendjéről szóló
24/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása
5. A szennyvíz vagyon jövőbeli üzemeltetésével összefüggő döntések meghozatala
6. Tájékoztatás az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. működéséről, a társaság
működésével kapcsolatos döntések meghozatala (vezérigazgatói jogviszony meghosszabbítása,
Alapszabály módosítása)
7. Döntés
Várpalota
Város
Önkormányzata
javaslatáról
a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszűnésének megállapítására vonatkozóan
8. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat SZMSZ-ének, valamint intézményi egységek szakmai
programjainak módosítása
9. Beszámoló az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2013. évi (bérlakás gazdálkodáson kívüli)
tevékenységéről
10. Önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntés
11. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ igazgatójának beszámolója az intézmény 2013. évi
tevékenységéről
12. A Gárdonyi Géza Városi Könyvtár igazgatójának beszámolója az intézmény 2013. évi
tevékenységéről
13. Döntés az Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása tárgyú közbeszerzési
eljárás megindításáról
14. Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre
15. Döntés a Krajnyik Akác András Sportcsarnok helyi látvány-csapatsportágak 2013-2014. évi Tao
támogatási rendszere keretében megvalósuló bővítésének műszaki és pénzügyi előkészítéséről
16. Oroszlányi Sport Egylet 2013. évi beszámolójának elfogadása
17. Oroszlányi Szabadidő Egyesület 2013. évi beszámolója az Oroszlányi Futball Jövőjéért
Koncepció terv megvalósításáról
18. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
19. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
20. Arany János Tehetséggondozó Program pályázatának támogatása
Felelős:

Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (I.28.) Kt. határozata
Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint
állapítja meg:
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
Helyi adóból származó bevétel
2.351.843
2.327.898
2.327.898
2.327.898
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
0
0
0
0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
5.000
5.000
5.000
5.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni
értékű
jog
értékesítése,
0
0
0
0
vagyonhasznosításból származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
0
0
0
0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
0
0
0
0
származó bevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
0
0
0
0
Saját bevételek összesen:
2.356.843
2.332.898
2.332.898
2.332.898
Saját bevételek 50%-a
1.178.422
1.166.449
1.166.449
1.166.449
700 milliós fejlesztési hitel
24.100
0
0
0
Panel Plussz hitel
0
0
0
0
Oroszlány 2007 kötvény
0
0
0
0
Fizetési kötelezettség összesen:
24.100
0
0
0
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtása: folyamatos
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (I.28.) Kt. határozata
a szennyvíz vagyon jövőbeli üzemeltetésével összefüggő döntések meghozataláról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja az Északdunántúli Vízmű Zrt. és Oroszlány Város Önkormányzata között az
előterjesztés melléklete szerinti, 1 db részvény adás-vételére vonatkozó részvény-átruházási
szerződést, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
2. Kifejezi azon szándékát, hogy Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában álló
szennyvízvagyon üzemeltetésére az 1. pontban meghatározott részvény-adásvételi szerződés
megkötése esetén az Északdunántúli Vízmű Zrt.-vel kíván bérleti üzemeltetési szerződést
kötni.
3. Az ÉDV Zrt.-vel megkötendő üzemeltetési szerződésben a víziközmű vagyon értékéül
elfogadja az új értékbecslés szerinti 1.995.511.899 Ft vagyonértéket - annak vagyonértékelés
szerinti műszaki tartalmával - korrigálva a 2013. évi beruházások aktivált értékével.
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4. A 135/2013. (VII.27.) Kt. számú határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodást
az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítja, Oroszlány Város Önkormányzata,
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. és az Északdunántúli Vízmű Zrt. között víziközmű
szolgáltatás biztosítására létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés
melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Takács Károly polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (I.28.) Kt. határozata
Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. működésével kapcsolatos döntésekről
(vezérigazgatói jogviszony meghosszabbításáról, Alapszabály módosításáról)
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. Közgyűlése részére javasolja, hogy:
a) az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának vezérigazgatói
megbízása, jogviszonya 2014. február 1. napjától a 2015-ös üzleti évet lezáró közgyűlésig,
legkésőbb 2016. május 31. napjáig meghosszabbításra kerüljön, a Közgyűlés ezen
időtartamra vezérigazgatónak megválassza. A vezérigazgatói tisztség munkajogviszonyban
kerüljön ellátásra, a vezérigazgató alapbére bruttó 750.000 Ft-ban kerüljön meghatározásra
azzal, hogy premizálásban nem részesül és a vezérigazgatói feladatok ellátása mellett
ellátja a műszaki igazgató feladatkört is.
b) Az Alapszabály VIII. Vezérigazgató című fejezet 2. pontjának a vezérigazgatói
jogviszonyra vonatkozó rendelkezése az alábbiak szerint kerüljön módosításra:
„Jogviszony vége: a 2015-ös üzleti évet lezáró közgyűlés, legkésőbb 2016. május 31.”
c) a Társaság Alapszabályának 1. b) pontban foglaltak szerinti módosítását, és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlés fogadja el.
2.
Felhatalmazza Takács Károly polgármestert, hogy az Oroszlányi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Zrt. rendkívüli Közgyűlésén Oroszlány Város Önkormányzatát az 1. pontban
meghatározott szavazással képviselje, továbbá a Közgyűlés döntését követően az Oroszlányi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítását és az egységes szerkezetbe
foglalt Alapszabályt aláírja. Felhatalmazza a polgármestert a vezérigazgató
munkaszerződésének elkészítésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

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

Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester
azonnal
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (I.28.) Kt. határozata
Várpalota Város Önkormányzata javaslatáról a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás megszűnésének megállapítására vonatkozóan
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Mint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a
Várpalota Város Polgármestere 2014. január 15-én kelt - nyilatkozat a Társulás megszűnésével
kapcsolatban tárgyú - levelében foglaltakat elutasítja.
2. Mint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszűnésének a Társulási
Megállapodás XII. pontjában meghatározott feltételei nem állnak fenn. A Társulás által
létrehozott egységes hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósul meg a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a hulladékgazdálkodás fejlesztése.
3. Egyetért a Társulási Tanács 57/2013. (XI.11.) sz. határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz „A
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának Várpalota Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által a határozatának 2. pontjában megfogalmazott,
Társulásból történő kiválási szándékának bejelentését tudomásul veszi, azzal, hogy a kiválás
jogszerű időpontja megállapításánál a Társulási Megállapodás, valamint a 2011. évi CLXXXIX.
törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.”
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
azonnal

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (I.28.) Kt. határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az
intézményi egységek szakmai programjainak elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint elfogadja:
1. Oroszlány Város Önkormányzatának Szociális Szolgálata – 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását,
2. az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona – 2840 Oroszlány, Fürst S. u.
20. – szakmai programjának módosítását,
3. az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei intézményegysége - 2840 Oroszlány, Óvoda köz
1-2. szám alatti telephely - szakmai programjának módosítását,
4. az Önkormányzati Szociális Szolgálat családsegítés - 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. - szakmai
programjának módosítását,
5. az Önkormányzati Szociális Szolgálat gyermekjóléti szolgáltatás - 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20.
- szakmai programjának módosítását,
6. az Önkormányzati Szociális Szolgálat Gondozási egység – 2840 Oroszlány, Hunyadi J. u. 7. –
szakmai programjának módosítását,
7. az Önkormányzati Szociális Szolgálat Hajléktalan ellátó egység: – 2840 Oroszlány, Mátyás Kir.
u. 7. szám alatti telephely
a) Nappali melegedő
b) Éjjeli menedékhely
c) Népkonyha szakmai programját.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

2014. február 1.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (I.28.) Kt. határozata
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2013. évi (bérlakás gazdálkodáson kívüli) tevékenységéről
készült beszámolójáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2013. évi
(bérlakás gazdálkodáson kívüli) tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2014. február 1.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (I.28.) Kt. határozata
önkormányzati vagyon hasznosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az Oroszlány, Gönczi Ferenc út 11. fszt. 1. szám alatti, 597/16/A/2 hrsz.-ú, egyéb helyiség
megnevezésű, 40 m2 nagyságú ingatlannak térítésmentesen 2 évre szóló bérbeadásával a Kölcsey
Ferenc Művelődési Központ részére.
2. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti bérleti szerződés aláírására.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2014. február 1.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (I.28.) Kt. határozata
a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ igazgatójának az intézmény 2013. évi tevékenységéről
készült beszámolójáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ intézményvezetőjének beszámolóját az
intézményben végzett 2013. évi tevékenységről.
2. Megköszöni az intézmény dolgazóinak az elmúlt évben végzett eredményes munkát.

Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2014. február 1.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (I.28.) Kt. határozata
a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár igazgatójának az intézmény 2013. évi tevékenységéről készült
beszámolójáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézményvezetőjének beszámolóját az
intézményben végzett 2013. évi tevékenységről.
2. Megköszöni az intézmény dolgozóinak az elmúlt évben végzett eredményes munkát.

Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2014. február 1.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (I.28.) Kt. határozata
az Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására. Az új biztosítási szerződés hatályba lépésének napja:
2014. április 1., időtartama: a szerződéskötéstől számított 5 év.
2. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2014. évi közbeszerzési terv elkészítéséről és az 1.
pont szerinti közbeszerzési eljárás közbeszerzési tervbe való felvételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (I.28.) Kt. határozata
városi kitüntetések adományozásáról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. 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 Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a beérkezett kitüntetési javaslatok
alapján a városi kitüntetésekre irányuló javaslatot a 2014. február 25-ei képviselő-testületi ülésre
terjessze elő.
4. A kitüntetések átadására 2014. március 20-ai ünnepi ülésen kerül sor.
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

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014. (I.28.) Kt. határozata
a Krajnyik Akác András Sportcsarnok helyi látvány-csapatsportágak
2013-2014. évi Tao támogatási rendszere keretében megvalósuló bővítésének
műszaki előkészítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A „Krajnyik Akác András Sportcsarnok helyi látvány-csapatsportágak 2013-2014. évi Tao
támogatási rendszere keretében megvalósuló bővítésének műszaki előkészítése, a beruházással
érintett területen lévő közművezetékek áthelyezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
felhatalmazza Takács Károly polgármestert.
2. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2014. évi közbeszerzési terv elkészítéséről és az 1.
pont szerinti közbeszerzési eljárás közbeszerzési tervbe való felvételéről.
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3.

Az 1. pont szerinti közbeszerzéshez elszámolható 70 %-os intenzitású támogatást, legfeljebb az
előterjesztésben jelzett összegig a 2014. évi költségvetéséből megelőlegezi, a beruházás 30 %-os
önerejét a 2014. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
azonnal

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2014. (I.28.) Kt. határozata
az Oroszlányi Sport Egylet 2013. évi beszámolójának elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja az Oroszlányi Sport Egylet 2013. évi beszámolóját.
2.
Az egyesület 2014. évi támogatásáról a 2014. februári képviselő-testületi ülésen hoz döntést.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2014. (I.28.) Kt. határozata
az Oroszlányi Szabadidő Egyesület 2013. évi beszámolójának elfogadásáról és az Oroszlányi
Futball Jövőjéért Koncepció terv megvalósításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Oroszlányi Szabadidő Egyesület 2013. évi beszámolóját az Oroszlányi Futball
Jövőjéért Koncepció terv megvalósításáról.
2. Az Oroszlányi Futball Jövőjéért Koncepció terv további megvalósítására vonatkozóan 2014-re
folyósítandó támogatás mértékéről a 2014. februári képviselő-testületi ülésen hoz döntést.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2014. (I.28.) 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.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014. (I.28.) Kt. határozata
az Arany János Tehetséggondozó Program pályázatának támogatásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/7/2014. iktatószámú ügyben benyújtott
kérelem alapján a tanulót a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában”- a sikeres felvételt követően – 2014. szeptemberétől kezdődően, tanévenként 10
hónapon keresztül havi 5000 Ft- összegű továbbtanulási támogatásban részesíti.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2014. (II.13.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
1. Pályázat benyújtása a 4/2014. (I.31.) BM rendelet szerinti pályázati kiírásra az oroszlányi
Malomsori Óvoda felújítása céljából
Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2014. (II.13.) Kt. határozata
pályázat benyújtásáról a 4/2014. (I.31.) BM rendelet szerinti pályázati kiírásra
az oroszlányi Malomsori Óvoda felújítása céljából
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be Oroszlány Város
Óvodái Malomsori Óvoda feladat-ellátási helyére a „4/2014. (I.31.) BM rendelet" szerinti
pályázati kiírásra.
2. Az általános tartalék terhére biztosítja a pályázathoz szükséges 7.500.000,- Ft összegű saját erőt a
37.500.000,- Ft összköltségű projekthez, 30.000.000,- Ft összegű támogatás igénylése mellett.
3. A 37.500.000,- Ft összköltségű pályázat műszaki tartalmának részeit és a prioritási sorrendet a
következőképpen határozza meg:
a) nyílászáró csere,
b) homlokzati és tetőszigetelés,
c) fűtés és gépészeti korszerűsítés,
d) villamos felújítás és világításkorszerűsítés
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat kihirdetésére: azonnal
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2014. (II.25.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 25-ei munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.
A 2013. évi költségvetés - 4/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet - módosítása
2.
A 2014. évi költségvetés - 1/2014. (II.1.) önkormányzati rendelet - módosítása
3.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
21/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
4.
Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület és az Oroszlányi Sportegylet 2014. évi támogatási
szerződéseinek jóváhagyása
5.
A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár igazgatói részére
magasabb vezetői pótlék megállapítása
6.
Oroszlány Város Óvodái továbbképzési programja és beiskolázási terve
7.
Hendméd Kft. közüzemi tartozásának rendezése
8.
Vagyonhasznosítási kérdések
9.
Tájékoztató „A 60 éve” Oroszlány 2014. című 2014. évi jubileumi programterv I. negyedévi
megvalósításáról
10. Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választása
11. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
12. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés
13. OSZ Zrt. beszámolója a hátralékkezelés folyamatáról, a közüzemi kintlévőségek alakulásáról, a
behajtási tevékenység eredményességéről
14. A városi kitüntetési javaslatok elbírálása
Felelős: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2014. (II.25.) Kt. határozata
a 13. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „OSZ Zrt. beszámolója a hátralékkezelés
folyamatáról, a közüzemi kintlévőségek alakulásáról, a behajtási tevékenység eredményességéről” című
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
Felelős:

Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2014. (II.25.) Kt. határozata
Oroszlányi Szabadidő Egyesület és az Oroszlányi Sportegylet
2014. évi támogatási szerződéseinek jóváhagyásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Az Oroszlányi Futball Jövőjéért Koncepció tervben foglaltak és különös tekintettel a Bozsik - „Út
Európa élvonalába” program megvalósítása céljából az Oroszlányi Szabadidő Egyesülettel kötendő
támogatási szerződést az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A helyi kosárlabda sport fejlődése érdekében az Oroszlányi Sportegylettel kötendő támogatási
szerződést az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
2014. március 1.
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2014. (II.25.) Kt. határozata
A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár igazgatói részére
magasabb vezetői pótlék megállapításáról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Szabó Károly Gábor illetményét 2014. január 1-jei visszamenőleges hatállyal, az alábbiak
szerint állapítja meg:
Garantált illetmény:
235.690 Ft
További szakképzettség elismerésével
összefüggő illetménynövekedés (10%):
23.569 Ft
Magasabb vezetői pótlék:
100.000 Ft
Határozott időre szóló keresetkiegészítés:
12.965 Ft
Összesen kerekítve:
372.200 Ft
2. Takács Tímea illetményét 2014. január 1-jei visszamenőleges hatállyal, az alábbiak szerint
állapítja meg:
Garantált illetmény:
159.515 Ft
Magasabb vezetői pótlék:
100.000 Ft
Határozott időre szóló keresetkiegészítés:
7.976 Ft
Összesen kerekítve:
267.500 Ft
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2014. (II.25.) Kt határozata
Oroszlány Város Óvodái továbbképzési programja és beiskolázási tervéről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 2. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja Oroszlány Város Óvodái továbbképzési programját és beiskolázási tervét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2014. március 1.
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2014. (II.25.) Kt. határozata
a Hendméd Kft. közüzemi tartozásának rendezéséről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Hendméd Kft. közüzemi díjtartozásának az előterjesztésben foglaltak szerint történő
rendezésével.
2. Jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között a közüzemi
díjtartozás rendezésére vonatkozó, az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
3. A 649.857 Ft összegű tőketartozás finanszírozását a 2014. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére biztosítja.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2014. (II.25.) Kt. határozata
vagyonhasznosítási kérdésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a 875 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, az előterjesztés 3. melléklete szerinti adás-vételi
szerződésben foglaltakkal. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
2. Egyetért a 878/20 hrsz-ú forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó 6.9383 m2 nagyságú kivett
közterület telekalakítást követő 571 m2-rel történő csökkenésével.
3. A telekalakítást követően kialakult ingatlan tulajdonosa továbbra is Oroszlány Város
Önkormányzata.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2014. (II.25.) Kt. határozata
ügyrendi javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az ügyrendi javaslatot arra
vonatkozóan, hogy a vitát lezárja.
Felelős:

Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2014. (II.25.) Kt. határozata
tájékoztató „A 60 éve” Oroszlány 2014. című
2014. évi jubileumi programterv I. negyedévi megvalósításáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja „A 60 éve” Oroszlány 2014. című
2014. évi jubileumi programterv I. negyedévi megvalósításáról szóló tájékoztatót.

Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2014. március 1.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2014. (II.25.) Kt. határozata
Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az oroszlányi Szavazatszámláló Bizottságok
tagjává, póttagjává a következő személyeket választja meg:
1. számú szavazókör Oroszlány, Alkotmány út 56. (volt falusi óvoda)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Erdélyi Sándorné Majki u. 43.
Varga Katalin Béke u. 21.
Teplánszky Violetta Alkotmány út 129.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Szendrey Júlia Béke u. 26.
Pisné Takács Éva Várdomb u. 2.
Schüller Andrea Alkotmány út 65.
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2. számú szavazókör Oroszlány, Alkotmány út 2. (Szakorvosi és Ápolási Intézet)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Modrián Béla Takács I. u. 45. I./1.(szül.év:1959.)
Böhm Tímea Takács I. u. 10. Fsz. 2.
Nagy János Takács I. u. 8. IV/19.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Bőhm Olga Takács I. u. 10. Fsz. 2.
Bőhm Róbertné Takács Imre u. 10. Fsz. 2.
3. számú szavazókör Oroszlány, Asztalos János u. 4. (Móra Ferenc Kollégium)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Milchram Dorottya Ifjúmunkás u. 17.
Kukucska Ferencné Eszterházy u. 86.
Schnel Katalin Eszterházy u. 58.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Bíró Józsefné Sallai u. 22.
Somlói József Gáspárné Eszterházy u. 1.
Schüller Gábor Kossuth L. u. 10. II/3.
4. számú szavazókör Oroszlány, Szent Borbála tér 1. (Kölcsey Ferenc Műv. Központ)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Simon László Haraszthegyi u. 4.
Lőrincz Lászlóné Népekbarátsága u. 3. III./1.
Izsó Jánosné Haraszthegyi u. 22/A.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Hermann Istvánné Népekbarátsága u. 17. Fsz. 2.
Greskóné Rausch Szilvia Deák F. u. 6.
Szládovicsné Móri Ildikó Népekbarátsága u. 19. III./1.
Horváthné Tóth Erzsébet Rákóczi F. út 49. I/1.
Polgár Györgyné Rákóczi F. út 45. IV/4.
5. számú szavazókör Oroszlány, Táncsics Mihály út 42. (József A. Ált. Iskola)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Szpevák Erzsébet Táncsics M. út 33. VI./3.
Pankasz Lajosné Rákóczi F. út 1. II/10.
Mihályi Istvánné Táncsics M. út 39. IV./3.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Magyar Ernőné Fürst S. u. 17.
Kormos Noémi Rákóczi F. út 33.
6. számú szavazókör Oroszlány, Mátyás kir. u. 5. (Beatrix Vendégház)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Kandó Ferencné Gárdonyi G. u. 10. II/6.
Oradanné Göncz Anikó Hunyadi J. u. 11. II./12.
Nagy Attiláné Rákóczi F. út 52. III./8.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Schlai Imréné Rákóczi F. út 1. II/11.
Németh Imelda Mária Rákóczi F. út 27. I/8.
Kovács Lászlóné Fürst S. u. 41. I/4.
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7. számú szavazókör Oroszlány, Táncsics Mihály út 42. (József A. Ált. Iskola)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Béres József Fürst S. u. 28. I/2.
Szántó Tiborné Táncsics M. út 28./4.
Ublauer Katalin Piroska Táncsics M. út 13. II/8.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Ángyán Józsefné Táncsics M. út 28. Fsz. 1.
8. számú szavazókör Oroszlány, Mátyás kir. u. 5. (Beatrix Vendégház)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Hering Istvánné Gönczi F. u. 20.
Kishonti Károlyné Gönczi F. u. 20. I/2.
Társi Béla Gönczi F. u. 11. I/3.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Lázárné Kulhanek Anasztázia Gönczi F. u. 20.
Hering Zsuzsanna Gönczi F. u. 20.
Hering István Gönczi F. u. 20.
Korponai Andrea Fürst S. u. 48. I/3.
9. számú szavazókör Oroszlány, Havasi Márton u. 1-3. (Hunyadi M. Ált. Iskola)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Mészáros Ferencné Táncsics M. út 3.
Szemánné Dubovinszki Andrea Április u. 2. I/3.
Nagy Andrásné Április u. 10. III/1.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Földszin Edit Április u. 3. III/3.
Barka László Április u. 3.
Zippenfenig Ágota Április u. 8. I/1.
10. számú szavazókör Oroszlány, Táncsics Mihály út 1. (Bányász Klub)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Brunner Dezsőné Táncsics udvar 22.
Péterné Turi Mária Táncsics udvar 10. II/2.
Péter Melinda Táncsics udvar 10. I/2.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Jalsovszki Jánosné Táncsics M. út 3. Fsz. 3.
Sas Éva Andrea Táncsics M. út 11. Fsz. 1.
11. számú szavazókör Oroszlány, Alkotmány út 2. (Szakorvosi és Ápolási Intézet)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Manner Pálné Rákóczi F. út 71.
Manner Judit Rákóczi F. út 71. III/1.
Lóczi Józsefné Rákóczi F. út 71. II/1.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Becsákné Jobb Szilvia Rákóczi F. út 71. Fsz. 2.
Jászka Béláné Dózsa Gy. u. 9. II./3.
Lóczi Anita Tópart u. 2. III/1.
Pogrányi Péterné Rákóczi F. út 59. I/3.
Erdélyi Dóra Tópart u. 4. III/1.
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12. számú szavazókör Oroszlány, Rákóczi F. út 53. (Oroszlányi Gyermekotthon)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Józan Gábor Ottóné Népekbarátsága u. 27. IV/16.
Martonné Szabó Teréz Népekbarátsága u. 53. II/7.
Kóti Istvánné Népekbarátsága u. 51. II/8.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Tóth Sándorné Népekbarátsága u. 27. IV/17.
Honfi Lászlóné Népekbarátsága u. 55. II/8.
Hupp Tibor Népekbarátsága u. 45. Fsz. 2.
Számel Andrea Dózsa Gy. u. 17. IV/14.
13. számú szavazókör Oroszlány, Bánki D. u. 67. (Brunszvik Óvoda)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Molnár Rózsa Ibolya Bartók B. u. 15.
Karácsonyné Izsó Ildikó Népekbarátsága u. 26. VIII/1.
Gyurkáné Nagy Olga Bánki D. u. 57. VIII/3.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
--14. számú szavazókör Oroszlány, Radnóti Miklós u. 1. (Borbálai Óvoda)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Nagy Péterné Dózsa Gy. u. 31.
Káh Ferencné Dózsa Gy. u. 55.
Kis Balázsné Bem J. u. 4.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Ivány Mónika Gábor Áron u. 5.
Szántó Istvánné Szeptember 6. u. 59.
Pásztorné Kis Gabriella Bem J. u. 4.
15. számú szavazókör Oroszlány, Radnóti Miklós u. 1. (Borbálai Óvoda)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Gombos Lászlóné Táncsics udvar 19. III/3.
Éder Erzsébet Határ u. 60.
Tóth Miklósné Határ u. 31.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Kakucsiné Rózsa Rita Kubicza M. u. 14.
Pongó Sándor Zichy M. u. 40.
16. számú szavazókör Oroszlány, Radnóti Miklós u. 1. (Borbálai Óvoda)
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
Gáspár Mária Csokonai u. 8.
Orsó Györgyné Arany J. u. 10.
Ifj. Csulik János Karinthy F. u. 38.
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
Gombosné Márkus Anita Csokonai u. 2.
Somoskői Lászlóné Móricz Zs. u. 39.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2014. (II.25.) 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. Egyetért Oroszlány várossá válásának 60. évfordulója és a város bányász hagyományainak
ápolása tiszteletére a Bányász Klub épülete előtti 583/48 hrsz.-ú közterületen a Glinik típusú
egyedi önjáró fejtésbiztosítási szerkezet - pajzs -, valamint az 583/50 hrsz.-ú közterületen
információs tábla elhelyezésével.
3. a) Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az emberi
erőforrások minisztere 5/2014. (I. 24.) EMMI rendeletében kiírt, a települési önkormányzatok
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
szóló felhívásra az Oroszlányi Bányászati Múzeum intézményi feladatainak támogatása céljából.
b) A pályázathoz szükséges önerőt Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési
rendeletének Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása előirányzata terhére
biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2014. (II.25.) Kt. határozata
OSZ Zrt. beszámolója a hátralékkezelés folyamatáról, a közüzemi kintlévőségek alakulásáról, a
behajtási tevékenység eredményességéről
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlányi Zrt. beszámolóját a
hátralékkezelés folyamatáról, a közüzemi kintlévőségek alakulásáról, és a behajtási tevékenység
eredményességéről.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
2014. március 1.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2014. (II.25.) Kt. határozata
ügyrendi javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azon ügyrendi javaslatot, hogy az
előterjesztés határozati javaslata a) és b) pontjaiban szereplő jelöltek személyéről egy szavazással; a
javaslat c) pontjában szereplő jelöltek személyéről külön-külön szavazással dönt.
Felelős:

Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2014. (II.25.) Kt. határozata
a városi kitüntetési javaslatok elbírálásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

a) „Oroszlány város díszpolgára” kitüntetést adományoz: Kis Imréné részére.
b) „Oroszlányért aranygyűrű” kitüntetést adományoz: Kostyál Károly, Ürmös Lászlóné
részére.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2014. március 1.
a határozat végrehajtására: 2014. március 20.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2014. (II.25.) Kt. határozata

„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél adományozásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet
adományoz Dezső Józsefné részére.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2014. március 1.
a határozat végrehajtására: 2014. március 20.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2014. (II.25.) Kt. határozata

„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél adományozásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet
adományoz id. Gyuga Mihály részére.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2014. március 1.
a határozat végrehajtására: 2014. március 20.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2014. (II.25.) Kt. határozata

„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél adományozásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet
adományoz Huszka Mihály részére.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2014. március 1.
a határozat végrehajtására: 2014. március 20.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
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a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2014. (II.25.) Kt. határozata

„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél adományozásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet
adományoz Lódri Csaba részére.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2014. március 1.
a határozat végrehajtására: 2014. március 20.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2014. (II.25.) Kt. határozata

„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél adományozásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet
adományoz az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar részére.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2014. március 1.
a határozat végrehajtására: 2014. március 20.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2014. (III.25.) Kt. határozata
a napirendről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 25-ei munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.
Pályázaton kívüli támogatás feltételének változtatása érdekében a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról és működési feltételeiről szóló 8/2005. (III.9.) és a sportról szóló
8/2013. (V.23.) önkormányzati rendelet módosítása
2.
Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. hulladéklerakó bővítéséhez részben
szükséges hitelfelvétel támogatása
3.
Döntés a Magyar Posta Zrt. részvételének módjáról az Új Szolgáltató Városközpont projekt
keretében
4.
A KDOP-3.1.1/B-11-2012-0005, „Az Oroszlányi Óváros rehabilitációjának I. üteme – Élhető
és Szolgáltató Városközpont létrehozása” című projekt megvalósításával összefüggő
szolgáltatások
5.
A köztéri kamera rendszer bővítése
6.
Oroszlány Város Óvodáinak 2014. évi felújítása
7.
Malom tó rézsű megerősítése
8.
Javaslat csoportos közbeszerzési eljárásban való részvételre villamos energia 2015. évi
beszerzése céljából
9.
2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
10.
HPV elleni - a méhnyakrák megelőzésére irányuló - védőoltási program 2014. évi végrehajtása
11.
Önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntés
12.
Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2013. évi beszámolója
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Beszámoló az önkormányzati bérlakások üzemeltetésével kapcsolatos 2013. évi feladatok
teljesítéséről
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés, interpelláció
Zárt ülés
Döntés az oroszlányi hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Belterületi utak építéséről, felújításáról és külterületi utak felújításáról
Döntés a Malom tó és a Felső parktó üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2014. (III.25.) Kt. határozata
a 16., 17., és 18. napirendi pontok zárt ülésen történő tárgyalásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Döntés az oroszlányi hulladéklerakó
bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról”, a „Belterületi utak építéséről, felújításáról és
külterületi utak felújításáról”, és a „Döntés a Malom tó és a Felső parktó üzemeltetése tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról” című napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja.
Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2014. (III.25.) Kt. határozata
Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. hulladéklerakó bővítéséhez részben szükséges
hitelfelvétel támogatásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az Oroszlány 0204/25 hrsz-ú ingatlanon új lerakó tér építés beruházás megvalósítása
érdekében, az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. által a Magyar Fejlesztési Bank
Zrt.-től Vállalkozásfinanszírozási Program keretében történő 150 millió Ft hitelfelvétel
szándékával.
2. Az 1. pont szerinti hitelfelvételhez készfizető kezességet vállal, és a hitelfedezet további
biztosítékaként felajánlja a tulajdonában álló Táncsics M. u. 59. szám alatti ingatlant.
3. Utasítja a polgármestert a készfizető kezességvállalásra vonatkozó szerződésnek az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott,
miniszter útján működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére történő bejelentésre.
4. A 2. pont szerinti készfizető kezességvállalási szerződés aláírásának feltétele a készfizető
kezességhez a Kormányzat részéről történő hozzájárulás megadása, valamint a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda részéről történő állásfoglalás, illetve jóváhagyás, továbbá a kölcsönszerződés
Képviselő-testület által történő jóváhagyása.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.
közgyűlésén a határozat 1-4. pontjában foglaltaknak megfelelően szavazzon.
Felelős:
Határidő:

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

Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester
azonnal
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2014. (III.25.) Kt. határozata
a Magyar Posta Zrt. részvételének módjáról az Új Szolgáltató Városközpont projekt keretében
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Magyar Posta Zrt. 2014. február 20. napján kelt levelének 2.b) pontjában szereplő
változattal és felkéri a Magyar Posta Zrt-t, hogy a beruházás megvalósításának részletes feltételeit
e változatnak megfelelően véglegesítse és a Képviselő-testület részére jóváhagyás céljából küldje
meg.
2. Az 1. pontban írtakat azzal egészíti ki, hogy az oroszlányi 2. számú posta 2016. december 31.
napját követő továbbüzemeltetésének időtartamáról és annak költségeiről a 2014 őszén
megalakuló új Képviselő-testület hoz döntést, legkésőbb 2015. június 30-áig.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
2014. március 29.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2014. (III.25.) Kt. határozata
a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0005, „Az Oroszlányi Óváros rehabilitációjának I. üteme – Élhető és
Szolgáltató Városközpont létrehozása” című projekt megvalósításával összefüggő
szolgáltatásokról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének Új Szolgáltató Városközpont elnevezésű előirányzata terhére létrehozza az Új
Szolgáltató Városközpont projekt dologi kiadásai elnevezésű előirányzatot, 7500 e Ft + áfa összeggel
és felkéri Takács Károly polgármestert, hogy a változások költségvetésben való átvezetéséről a
következő költségvetés-módosításkor gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2014. (III.25.) Kt. határozata
a köztéri kamera rendszer bővítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az Oroszlányi Rendőrkapitányság előterjesztésében foglalt javaslatokkal és azok
indokaival, a közterületi képfelvevő rendszer keretében további képfelvevő elhelyezésére
Oroszlány város közigazgatási területén a következő helyszínt jelöli ki:
Oroszlány, Népekbarátsága utca 31. szám alatti épület tetőszerkezete.
2. Oroszlány Város Önkormányzata és a Riasztástechnika 2001. Kft. közötti, „Térfigyelő
kamerarendszer bővítése” tárgyú szerződést az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A kamerarendszer
bővítésének forrását a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére 1.319.900 Ft + áfa
összegben a felhalmozási kiadások „Térfigyelő kamerarendszer bővítése” sorra biztosítja.
3. Utasítja a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés soron következő módosításakor
gondoskodjon a 2. pontban biztosított összeg átcsoportosításáról.
4. Oroszlány Város Önkormányzata és a Riasztástechnika 2001. Kft. közötti, a „Térfigyelő
kamerarendszer karbantartása” tárgyú vállalkozási szerződést az előterjesztés 2. melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
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5.

Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Rendőrkapitányság közötti, a „Közterületi
képfelvevő elhelyezéséről és használatáról Oroszlány város közigazgatási területén” tárgyú
megállapodást az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:
Felelős:

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

2014. március 29.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2014. (III.25.) Kt. határozata
Oroszlány Város Óvodáinak 2014. évi felújításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Hozzájárul Oroszlány Város Óvodái 2014. évi felújításainak megvalósításához az alábbiak
szerint:
nettó
ÁFA
bruttó
E Ft
E Ft
E Ft
Brunszvik Óvoda sportpálya aszfaltozása
1 575
425
2 000
Borbálai Óvoda kazánok cseréje
2 362
638
3 000
Brunszvik Óvoda villamos főkapcsoló cseréje
752
203
955
Táncsics Óvoda, Borbálai Óvoda gyermekmosdók
2 651
716
3 367
összesen
7 340
1 982
9 322
2.

A kiadások forrását az intézmény költségvetésében biztosítja

Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
2014. március 29.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2014. (III.25.) Kt. határozata
ügyrendi javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az ügyrendi javaslatot arra
vonatkozóan, hogy a vitát lezárja.
Felelős:

Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2014. (III.25.) Kt. határozata
a Malom tó rézsű megerősítéséről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Malom tó rézsűjének az előterjesztés mellékletében meghatározott felületen történő
megerősítésével.
2. Egyetért a Malom tó szükséges rézsű megerősítési munkáinak elvégzéséhez pénzügyi forrás
biztosításával. A megerősítés költségét a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére
4.550.000 Ft összegben a „Malom tó szükséges rézsű megerősítési munkái” sorra történő
átcsoportosítással biztosítja.
3. Utasítja a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés soron következő módosításakor
gondoskodjon a 2. pontban biztosított összeg átcsoportosításáról.
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Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2014. (III.25.) Kt. határozata
csoportos közbeszerzési eljárásban való részvételről
a villamos energia 2015. évi beszerzése céljából
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert az Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei
2015. évi villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására csoportos
közbeszerzési eljárás keretében.
2. A Sourcing Hungary Kft.-vel kötendő szindikátusi szerződést az előterjesztés 1. melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza Takács Károly polgármestert a szerződés
aláírására.
3. A Sourcing Hungary Kft.-vel kötendő Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei, illetve
közvilágítása célú 2015. évi villamos energia beszerzése tárgyú megbízási szerződést az
előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza Takács Károly
polgármestert a szerződés aláírására. A szerződés 1.397 E Ft összegű díját a 2014. évi
költségvetés általános tartalék elnevezésű előirányzata terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2014. (III.25.) Kt. határozata
a 2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt tartalommal
jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervét.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
2014. március 29.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2014. (III.25.) Kt. határozata
a HPV elleni - a méhnyakrák megelőzésére irányuló - védőoltási program 2014. évi
végrehajtásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt tartalommal
elfogadja a HPV elleni - a méhnyakrák megelőzésére irányuló - védőoltási program 2014. évi
végrehajtásáról szóló megállapodást és felhatalmazza Takács Károly polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős:
Határidő:

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

Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester
2014. március 29.
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2014. (III.25.) Kt. határozata
önkormányzati vagyon hasznosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Hunyadi Mátyás Általános Iskola helyiségeinek térítésmentesen 2 évre szóló
bérbeadásával a HÉBÉ Alapfokú Művészeti Iskola részére.
2. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2014. (III.25.) Kt. határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2013. évi beszámolójáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2013. évi beszámolóját.
2. Köszönetet mond az Önkormányzati Szociális Szolgálat munkatársainak az elmúlt évben végzett
munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére
a határozat kihirdetéséért:

2014. március 29.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2014. (III.25.) Kt. határozata
az önkormányzati bérlakások üzemeltetésével kapcsolatos 2013. évi feladatok teljesítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati bérlakások 2013.
évi üzemeltetéséről szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
2014. március 29.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2014. (III.25.) 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) Oroszlány Város Önkormányzata és a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
közötti, a közrend és közbiztonság javítása, fokozott rendőri jelenlét biztosítása, különösen a
többletszolgálatból adódó túlmunkadíjak fedezete céljából megkötendő megállapodást az
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
2.b) Felhatalmazza Takács Károly polgármestert a megállapodás aláírására.
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3.a) Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az emberi
erőforrások minisztere 9/2014. (II.3.) EMMI rendeletében közzétett, a könyvtári és a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2014. évi szabályairól megnevezésű pályázati
kiírásra a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ technikai, műszaki eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítása érdekében.
3.b) A pályázathoz szükséges önerőt Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési
rendeletének 8. számú melléklete szerinti Kölcsey Ferenc Művelődési Központ egyéb dologi
kiadásai előirányzata terhére biztosítja, melyből az intézmény számára eszközfejlesztésre
fordítandó összeg 3,5 millió Ft.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2014. (III.25.) Kt. határozata
az oroszlányi hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az oroszlányi hulladéklerakó bővítése tárgyú beruházás elvégzésével az Oroszlány,
0204/25 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon.
2. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert az 1. pont szerinti beruházás kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására az alábbi feltételekkel:
a) A közbeszerzési eljárás során ajánlati kötöttség beállására kizárólag az anyagi fedezetet
biztosító hitelszerződés aláírását követően kerülhet sor.
b) A beruházó és a közbeszerzés során ajánlatkérőként szerződő fél az Oroszlányi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt., mely ajánlatkérő a Kbt. 21. § (2) bekezdése alapján
meghatalmazza Oroszlány Város Önkormányzatát, mint a terület tulajdonosát és mint a
gazdasági társaságnak a hitelfelvételhez kezességet vállaló tulajdonosát, hogy a közbeszerzési
eljárást teljes körben lebonyolítsa.
c) A közbeszerzésre Oroszlány Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata alkalmazandó,
a döntéseket a szabályzat szerinti Közbeszerzési Munkacsoport hozza.
d) A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele az Oroszlányi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Zrt. felvétele a Közbeszerzési Hatóság által vezetett ajánlatkérői nyilvántartásba.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
azonnal

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2014. (III.25.) Kt. határozata
belterületi utak építéséről, felújításáról és külterületi utak felújításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az előterjesztés szerinti „Külterületi földutak lokális felújítása IV. ütem”
megvalósításával és felhatalmazza Takács Károly polgármestert a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás megindítására.
2. Egyetért a Várdomb köz építésének, valamint a Várdomb utca és az Alkotmány utca közötti
szakasz – régi katolikus templom előtti út – felújításának megvalósításával és felhatalmazza
Takács Károly polgármestert a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
megindítására.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
2014. március 29.
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2014. (III.25.) Kt. határozata
a Malom tó és a Felső parktó üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert a Malom tó és a Felső parktó üzemeltetése tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítására a 2. pontban foglaltak szerint.
2. A szerződés időtartama 2014. május 1. napjától számított 5 éves határozott idő, a beszerzés
becsült értéke és a rendelkezésre álló fedezet mértéke az előterjesztésben jelzett összeg.
3. A Malom tó és a Felső parktó üzemeltetés forrás kiegészítését a 2014. évi költségvetés általános
tartaléka terhére az előterjesztésben meghatározott összegben a „Park tavak üzemeltetése” sorra
biztosítja.
4. Utasítja a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés soron következő módosításakor
gondoskodjon a 3. pontban biztosított összeg átcsoportosításáról.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
2014. március 29.

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az április 29-ei munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.
Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadása
2.
A távhőszolgáltatásról szóló 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet módosítása
3.
Tájékoztatás az Optimal Sorting Kft. kommunális hulladék-válogató mű építésére vonatkozó
ajánlatáról
4.
A Vértes Volán Zrt. 2013. évi beszámolója, a többlet nyereség felhasználásának meghatározása
5.
A költségvetés módosítását igénylő döntések
6.
Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
7.
Beszámoló a városi sportlétesítmények üzemeltetéséről
8.
Bérleti-üzemeltetési szerződés és gördülő fejlesztési terv elkészítésének megrendelése
9.
A Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola, a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium valamint a
Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola intézményi átszervezésének véleményezése
10. A szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása
11. Pályázat benyújtása a Belügyminiszter 28/2014. (IV. 1.) BM rendeletében kihirdetett, a
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló felhívásra a
város térfigyelő kamerarendszerének bővítése érdekében
12. Éves ellenőrzési jelentés a 2013. évi ellenőrzési terv teljesítéséről
13. Csatlakozás a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségéhez
14. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
15. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
16. Tájékoztatás Felső telepi ingatlanokról
Felelős:

Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a 16. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tájékoztatás Felső telepi ingatlanokról”
című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2014. (IV.29.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról, céljellegű támogatások
elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság támogatási megállapodását kiegészíti az alábbi
elszámolható költségekkel: -egyéb dologi kiadások, -étkeztetés, -rendezvények, ünnepek
költségei, -munka- és védőruházat.
2. A 2013. évi önkormányzati céljellegű támogatásokról készült tájékoztatást és az elszámolásokat
az 1. ponttal kiegészítve, elfogadja.
3. Felhatalmazza a Polgármestert a 2014. évi céljellegű támogatások megkötésére.
4. Oroszlány Város Önkormányzata, Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, Oroszlány Város Óvodái,
Önkormányzati Szociális Szolgálat, Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Gárdonyi Géza
Városi Könyvtár Rendező mérlegét jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. május 3.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2014. (IV.29.) Kt. határozata
távhőszolgáltatási díjhátralék közadók módjára történő behajtását lehetővé tevő
törvénymódosítás kezdeményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a távhőszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvénynek a távhőszolgáltatási díjhátralék közadók módjára történő behajtását
lehetővé tevő módosítását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. május 3.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2014. (IV.29.) Kt. határozata
az Optimal Sorting Kft. kommunális hulladék-válogató mű építésére vonatkozó ajánlatáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a) Az Optimal Sorting Kft. kommunális hulladék-válogató mű építésére vonatkozó ajánlatáról
szóló tájékoztatót megismerte. A részletes feltételek elfogadásáról és esetleges
kötelezettségvállalásról kizárólag a lehetséges alternatívák szakmai vizsgálatát követően kíván
döntést hozni.
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b)

Felhatalmazza a polgármestert a kommunális hulladék-válogató mű építésére vonatkozó ajánlattal
kapcsolatos szakmai vizsgálat, az ajánlattevővel történő tárgyalások, valamint további
alternatívákat tartalmazó szakmai vizsgálat lefolytatására, a szakmai vizsgálaton alapuló
szerződés-tervezetek képviselő-testület elé történő beterjesztése érdekében.

Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a Vértes Volán Zrt. 2013. évi beszámolójáról, a többlet nyereség felhasználásának
meghatározásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Vértes Volán Zrt. 2013. évi, az Oroszlány Város részére az autóbusszal végzett helyi
személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó beszámolóját.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön szerződést a Vértes Volán Zrt.-vel a beszámolójában
rögzített 1.626 E Ft összegű többletnyereségnek, Oroszlány város közigazgatási területén lévő
utasforgalmi létesítmények korszerűsítésére irányuló felhasználására.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2014. május 3.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2014. (IV.29.) Kt. határozata
ügyrendi javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azon ügyrendi javaslatot, hogy az
előterjesztés határozati javaslat-tervezete 1-7. pontjairól külön-külön szavazással dönt.
Felelős:

Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a költségvetés módosítását érintő döntésekről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
4. Egyetért azzal, hogy a Majki Celli Szűz Mária Kápolna felújítása és környezetének rendbe tétele
érdekében Oroszlány Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére a
Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (Tatabánya II., Dózsakert u.
63.) mint az adománygyűjtést koordináló és a célt megvalósító társaságot 1 M Ft támogatásban
részesítse.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a költségvetés módosítását érintő döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
2. Egyetért azzal, hogy a Római Katolikus Szent Őrangyalok Plébániát (Szákszend, Dózsa Gy. u.
28.) a megújult plébánia körüli zöldövezet rendezése érdekében Oroszlány Város Önkormányzata
a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére 150 E Ft támogatásban részesítse.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a költségvetés módosítását érintő döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
3. Egyetért a Hunyadi Mátyás Általános Iskola sportudvarának őrzése miatt 2 fő alkalmazásával,
800 E Ft személyi juttatás, valamint 276 E Ft szociális hozzájárulási adó biztosításával az
általános tartalék terhére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a költségvetés módosítását érintő döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
4. Egyetért a céltartalék beruházási, felhalmozási kiadások előirányzatról 18.671 E Ft + áfa összeg
átcsoportosításával a sportkomplexum kialakítása sorra.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a költségvetés módosítását érintő döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
5. Egyetért a választási költségek egy részének átcsoportosításával, a 2.425 E Ft normatíva
felhasználásával az alábbi módon: Választási tiszteletdíj: 8.000 E Ft, szociális hozzájárulási adó:
2.160 E Ft.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a költségvetés módosítását érintő döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
6. A helyi kosárlabda sport fejlődése érdekében az OSE LIONS Oroszlányi Sport Egyletet
csapaterősítés, infrastrukturális, személyi, szakmai háttér továbbfejlesztése céljából, valamint
osztályozó mérkőzések többlet költségeire, további 4 M Ft támogatásban részesíti az általános
tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás előterjesztésben foglalt
tartalommal történő megkötésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a költségvetés módosítását érintő döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
7. Utasítja a polgármestert, hogy az 1-6. pont (67/2014. (IV.29.) - 72/2014. (IV.29.) Kt. határozatok)
szerinti módosításokat a soron következő költségvetés módosításkor a 2014. évi költségvetésben
vezesse át.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2014. (IV.29.) Kt. határozata
ügyrendi javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az ügyrendi javaslatot arra
vonatkozóan, hogy a vitát lezárja.
Felelős:

Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló
elfogadásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetésére:

2014. május 3.
dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a városi sportlétesítmények üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
beszámolóját a városi sportlétesítmények üzemeltetéséről.
Határidő:
Felelős:

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

2014. május 3.
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2014. (IV.29.) Kt. határozata
bérleti-üzemeltetési szerződés és gördülő fejlesztési terv elkészítésének megrendeléséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a „Bérleti-üzemeltetési
szerződés és gördülő fejlesztési terv elkészítésének megrendeléséről” című előterjesztés határozati
javaslatát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium intézményi átszervezésének véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete által elkészített, Benedek Elek Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégiumot érintő átszervezési javaslatot, mivel az intézmény működtetése mindenben megfelel a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (9) bekezdésében foglalt feltételeknek, és a
szakszolgálati feladatok ellátását a jelenlegi intézményi működtetési formában látja biztosítottnak.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Oroszlányi Tankerülete által elkészített, a Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskolát érintő
átszervezési javaslatot.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola intézményi átszervezésének véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Oroszlányi Tankerülete által elkészített, a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskolát
érintő átszervezési javaslatot.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés
céljára 3.801.600,- Ft összegű támogatási igényt nyújt be, melyhez legfeljebb 2.775.168,- Ft önerőt
biztosít a 2014. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. május 3.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2014. (IV.29.) Kt. határozata
pályázat benyújtásáról a Belügyminiszter 28/2014. (IV.1.) BM rendeletében kihirdetett, a
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló
felhívásra a város térfigyelő kamerarendszerének bővítése érdekében
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos jóváhagyását adja ahhoz, hogy
Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 28/2014. (IV.1.) BM rendeletben
kihirdetett, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló
pályázati kiírásra a város térfigyelő kamerarendszerének bővítése érdekében 9.267.480 Ft támogatás
igénylésével és vállalja a pályázat eredményének 5 évig való fenntartását és üzemeltetését.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
azonnal

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a 2013. évi ellenőrzési terv teljesítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi ellenőrzési terv
teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. május 3.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségéhez történő csatlakozásról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Kifejezi Csatlakozási szándékát a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségéhez
(KETOSZ), az Alapszabályban foglaltakat elfogadja, felhatalmazza Takács Károly polgármestert
a KETOSZ Belépési szándéknyilatkozat és az Adatalap aláírására.
2. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert, hogy a Kerékpárosbarát Települések Országos
Szövetségében az Önkormányzatot teljes képviseleti jogkörben képviselje.
3. Vállalja a tagsággal járó 3 Ft/1 lakos évi tagdíj megfizetését.
4. Az 57.489 Ft összegű éves tagdíjat a 2014. évi költségvetésben a „Tagdíjak” sorról biztosítja.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2014. (IV.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. Elfogadja az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. gazdasági pénzügyi elemzéséről
készült jelentésről szóló tájékoztatást.
3. Egyetért azzal, hogy a „RENDŐRSÉG NAPJA” évforduló alkalmából Oroszlány Város
Önkormányzata a 2014. évi költségvetés városi elismerések előirányzat terhére 100-100 E Ft
jutalomban részesítse Tomayer Árpád r. hadnagyot, az Oroszlányi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztályának nyomozóját, és Jancsekity Zoltán r.őrmestert, az Oroszlányi Rendőrkapitányság
körzeti megbízottját.
4. Az „Oroszlány-Tatabánya közötti kerékpárút megvalósíthatósági tanulmányának és kiviteli szintű
engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése a HUSK Kerékpár körútvonal az Eurovelo 6hoz csatlakozva című, HUSK/1301/2.3.1/0005 számú projekt keretében” tárgyú, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. §-a szerinti hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárást felveszi a 2014. évi közbeszerzési tervébe.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. május 3.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2014. (IV.29.) Kt. határozata
a Felső-telepi ingatlanok megvásárlásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata képviseletében az Oroszlányi Szolgáltató
Zrt. a Felső-telepi kertek megvásárlása érdekében az igazságügyi szakértő által készített
értékbecslés alapján az előterjesztésben meghatározott szövegezéssel készülő vételi ajánlatokat
küldjön az ingatlantulajdonosok részére. Az ajánlatokat az előszerződéssel rendelkező
ingatlantulajdonosok részére is meg kell küldeni.
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2. Megtéríti az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. részére az 1. pont szerinti vételi ajánlatok
ingatlantulajdonosok részére történő megtételével kapcsolatban felmerült és igazolt költségeket.
3. A Felső-telepi kertek megvásárlásának forrását 2015. évi költségvetésében tervezi.
4. A 1. pontban meghatározott költségek 2015. évi tervezése esetén az ingatlanok vételára
kifizetésének határidejét 2015. március 31-ében állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2014. (V.15.) Kt. határozata
a napirendre vételről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a május 15-ei rendkívüli ülésén 1. napirendi
pontként tárgyalja „A 2014. évi költségvetés - 1/2014. (II.1.) önkormányzati rendelet – módosítása”
című előterjesztést.
Felelős:

Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2014. (V.15.) Kt. határozata
a napirendről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a május 15-ei rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
1.
A 2014. évi költségvetés - 1/2014. (II.1.) önkormányzati rendelet - módosítása
2.
Bérleti-üzemeltetési szerződés és gördülő fejlesztési terv elkészítésének megrendelése
Zárt ülés
3.
Döntés a Chudik Lajos Sportlétesítmény öltözőihez tartozó zuhanyblokk bővítéséről és
felújításáról a helyi látvány-csapatsportágak 2013-2014. évi Tao támogatási rendszere
keretében. Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület által benyújtott pályázat önerejének biztosítása
Felelős:

Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2014. (V.15.) Kt. határozata
a 3. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Döntés a Chudik Lajos Sportlétesítmény
öltözőihez tartozó zuhanyblokk bővítéséről és felújításáról a helyi látvány-csapatsportágak 2013-2014.
évi Tao támogatási rendszere keretében. Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület által benyújtott pályázat
önerejének biztosítása” című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
Felelős:

Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2014. (V.15.) Kt. határozata
bérleti-üzemeltetési szerződés és gördülő fejlesztési terv elkészítésének megrendeléséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Vállalkozói szerződést köt az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-vel az alábbi feladatok elvégzésére:
a) az Észak-dunántúli Vízmű Zrt.-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének
elkészítése,
b) a 2015-2029 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elkészítése.
2. A vállalkozói díj 1.000.000,-Ft+ÁFA összegének kifizetését a 2014. évi költségvetés általános
tartalékának terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2014. (V.15.) Kt. határozata
a helyi látvány-csapatsportágak 2013-2014. évi Tao támogatási rendszere keretében
a Chudik Lajos Sportlétesítmény öltözőihez tartozó zuhanyblokk bővítéséről és felújításáról
az Oroszlányi Szabadidő Egyesület által benyújtott pályázat önerejének biztosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert a Chudik Lajos Sportlétesítmény területén lévő
öltözőkhöz tartozó zuhanyblokk bővítése és teljes felújítása tárgyú beruházás kivitelezőjének
kiválasztására irányuló pályázati eljárás megindítására.
2. A Chudik Lajos Sportlétesítmény tao támogatási rendszer keretében történő fejlesztéséhez
szükséges önerőt a 2014. évi költségvetés beruházási céltartalék sora terhére biztosítja, legfeljebb
1.928 E Ft összegben.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2014. (V.27.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a május 27-ei munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Zárt ülés
1. Döntés új tetőfedésről és toronysisak készítéséről az Új Szolgáltató Városközpont beruházás
során
Nyílt ülés
2. Önkormányzati Egészségkártya Program
3. A 2014. évi költségvetés - 1/2014. (II.1.) önkormányzati rendelet - módosítása
4. Beszámoló Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről
5. Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. önkormányzati tulajdonrészeinek Oroszlányi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. által történő megvásárlása
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Oroszlány Város Önkormányzatának a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe
történő belépése
7. Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre
8. Tájékoztató „A 60 éve” Oroszlány 2014. című jubileumi programterv 2014. májusáig történő
megvalósításáról
9. Tájékozató az önkormányzati beruházásokról
10. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
11. Kérdés, interpelláció
6.

Felelős:

Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2014. (V.27.) Kt. határozata
az 1. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Döntés új tetőfedésről és toronysisak
készítéséről az Új Szolgáltató Városközpont beruházás során ” című napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalja.
Felelős:

Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2014. (V.27.) Kt. határozata
új tetőfedésről és toronysisak készítéséről
az Új Szolgáltató Városközpont beruházás során

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az „új tetőfedés és toronysisak készítés az Új Szolgáltató Városközpont beruházás során”
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást felveszi a 2014. évi közbeszerzési
tervébe.
2. Az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás megindítására felhatalmazza Takács Károly
polgármestert, az előterjesztésben jelzett becsült értékkel.
3. Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének Új Szolgáltató Városközpont
elnevezésű, 384.175 E Ft + áfa összegű előirányzatát az előterjesztésben meghatározott
becsült értékkel megemeli a beruházási céltartalék terhére és felkéri Takács Károly
polgármestert, hogy a változások költségvetésben való átvezetéséről a következő költségvetés
módosításakor gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
2014. május 31.

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2014. (V.27.) Kt. határozata
a Dr. Card egészségkártya biztosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Dr. Card egészségkártya Oroszlányban állandó lakóhellyel rendelkező lakosok számára
történő biztosításával, melyhez 7.150 E Ft forrást biztosít Oroszlány Város Önkormányzata 2014.
évi költségvetésének terhére, az alábbiak szerint:
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a) Egészségügyi prevenciós program:
1.050 E Ft
b) Lakbértámogatás:
900 E Ft
c) Ápolási díj méltányossági alapon:
1.000 E Ft
d) Közgyógyellátás:
800 E Ft
e) Önkormányzati segély:
3.400 E Ft.
2. Utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti módosításokat a soron következő költségvetés
módosításkor a 2014. évi költségvetésben vezesse át, és gondoskodjék az egészségkártya
Oroszlány Város állandó lakóhellyel rendelkező lakosai számára történő biztosításáról.
3. Felhatalmazza a polgármestert a Dr. Card Kft.-vel történő, az Önkormányzati Egészségkártya
Program gyakorlati megvalósításáról és a kapcsolódó kommunikációs és szervezési feladatok
részletezéséről szóló szállítási és együttműködési szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2014. május 31.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2014. (V.27.) Kt. határozata
Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló
beszámolóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Oroszlány város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársainak az elmúlt évben végzett
munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. május 31.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2014. (V.27.) Kt. határozata
Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. önkormányzati tulajdonrészének Oroszlányi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. által történő megvásárlásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft.- Bakonybánk Község Önkormányzata,
Bakonyszombathely Község Önkormányzata, Bársonyos Község Önkormányzata, Kerékteleki
Község Önkormányzata, Réde Község Önkormányzata - önkormányzati tulajdonrészeinek az
Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. által, mindösszesen 2.690 E Ft összegű
névértéken történő megvásárlásával.
2. Egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti üzletrész adás-vételi szerződés megkötését követően a
Bakonyszolg Kft. az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel összevonásra kerüljön.
3. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert, hogy az Oroszlányi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Zrt. közgyűlésén Oroszlány Város Önkormányzatát az 1.-2. pontban foglaltak szerinti
szavazással képviselje.
Felelős:
Határidő:

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

Takács Károly polgármester
Dr. Zágonyi Éva jegyző
azonnal
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2014. (V.27.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzatának a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségébe történő belépéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége alapszabályában megfogalmazott
célkitűzéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el és 2014. június 1-től tagja kíván lenni a
TÖOSZ-nak.
2. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének tagnyilvántartásához szükséges, az előterjesztés melléklete szerinti belépési
nyilatkozat és adatlap aláírására.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a belépés szándékáról a belépési nyilatkozat és adatlap
megküldésével a TÖOSZ titkárságát tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

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

Takács Károly polgármester
Dr. Zágonyi Éva jegyző
azonnal
azonnal

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2014. (V.27.) Kt. határozata
Városi kitüntetések adományozásának előkészítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A városi kitüntetések adományozása érdekében a javaslatételről szóló felhívást az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja.
2. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a felhívás közzétételéről.
3. Utasítja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a beérkezett kitüntetési javaslatok
alapján a városi kitüntetésekre irányuló javaslatot a 2014. június 24-ei képviselő-testületi ülésre
terjessze elő.
4. Utasítja a polgármestert, hogy a kitüntetéseket Oroszlány Város Önkormányzatának 2014.
augusztus 20-ai városi ünnepi rendezvényén adja át.
Határidő:
Felelős:

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

1. és 2. pont esetében azonnal
a 2. pont esetében Dr. Zágonyi Éva jegyző
a 3. pont esetében Orbán Ferenc a MOSB elnöke

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2014. (V.27.) Kt. határozata
tájékoztató „A 60 éve” Oroszlány 2014. című jubileumi programterv
2014. májusáig történő megvalósításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja „A 60 éve” Oroszlány 2014. című
jubileumi programterv 2014. májusáig történő megvalósításáról szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2014. május 31.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2014. (V.27.) Kt. határozata
az önkormányzati beruházásokról szóló tájékozatóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati beruházásokról
szóló tájékozatót.
Határidő:
Felelős:

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

2014. május 31.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2014. (V.27.) 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.
2.a) Jóváhagyja a GE Water and Process Technologies Hungary Kft. (Oroszlány, Bláthy Ottó u.) és
Oroszlány Város Önkormányzata közötti, az előterjesztés 1. melléklete szerinti adományozási
szerződést.
2.b) Jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata és a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság közötti, az előterjesztés 2. melléklete szerinti ingó vagyontárgy térítésmentes
tulajdonba adásáról szóló megállapodást.
2.c) Felhatalmazza Takács Károly polgármestert a 2.a)-2.b) pontokban meghatározott megállapodások
aláírására.
2.d) Felkéri Takács Károly polgármestert, hogy a 2.a)-2.b) pont szerinti megállapodásokban
meghatározott ingó vagyontárgyak átvételéről és átadásáról gondoskodjék azzal a megkötéssel,
hogy azok kizárólag a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Oroszlányi
Rendőrkapitánysága kizárólagos használatába kerülhetnek.
3.a) A „Színpad építése a Szent Borbála téren” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 122/A. §-a szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást felveszi a 2014. évi
közbeszerzési tervébe.
3.b) A „Parkolófelújítás a Szent Borbála téren” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 122/A. §-a szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást felveszi a 2014. évi
közbeszerzési tervébe.
3.c) A „Külterületi földutak lokális felújítása IV. ütem (Malom dűlő új átkötő út, Malom dűlő és
Szőlőskert dűlő)” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. §-a szerinti
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást felveszi a 2014. évi közbeszerzési tervébe.
3.d) Az „Extrém park, játszótér és kültéri fitnesz park kialakítása a volt Gárdonyi iskola területén
létrejövő sportkomplexumban” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
122/A. §-a szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást felveszi a 2014. évi közbeszerzési
tervébe.
4. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Oroszlány, Táncsics Mihály
utca 66. számú, az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltóság használatában álló épület tanácsterme
térítésmentes, 2014. június 30-áig tartó, az Oroszlányi Mentőállomás által történő
hasznosításával.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2014. (VI.24.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a június 24-ei munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
15. A 2014. évi költségvetés - 1/2014. (II.1.) önkormányzati rendelet - módosítása
16. Ipari parki cégek dolgozóinak szállásoltatása Oroszlány város gazdaságfejlesztése érdekében
17. Szennyvíz víziközmű vagyonra kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása
18. 0325/7 hrsz-ú ipari parki feltáró út Mindszenti útra való csatlakoztatásának kialakítása
19. Állásfoglalás az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. és a Vértesi Erőmű Zrt. között folyó perben
20. Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. között
fennálló depónia üzemeltetési szerződés módosítása
21. Tájékoztató a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójáról és a társaság megszüntetésének
kezdeményezéséről
22. Együttműködési megállapodás elfogadása térségi területfejlesztési (kerékpárút megvalósítási)
program kidolgozásáról és megvalósításáról
23. Pályázatok benyújtása a KEOP-2014-4.10.0/F és a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati kiírások
keretében
24. Támogatási kérelem benyújtása a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM
rendeletében kihirdetett, a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló felhívásra
25. Önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntés
26. A Települési Értéktár Bizottság beszámolója
27. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
28. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
29. Városi kitüntetési javaslatok elbírálása
Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2014. (VI.24.) Kt. határozata
kezességvállalási díj megállapításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 963. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az Oroszlányi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Zrt. maximum 150.000.000 Ft összegű hitelfelvétel érdekében 0,1%-os kezességvállalási
díjat állapít meg. Felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalásról szóló megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2014. (VI.24.) Kt. határozata
Oroszlány város gazdaságfejlesztése érdekében Ipari parki cégek dolgozóinak szállásoltatásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértve Oroszlány város gazdaságfejlesztése, az Ipari parki
cégek dolgozóinak szállásoltatása érdekében felkéri a polgármestert a Wescast Zrt. és a
BorgWarner Turbo Systems Kft., valamint Oroszlány jelentősebb foglalkoztatást biztosító cégei
részéről történő
a) munkásszállás, szálláshely szolgáltatás igénybe vételének férőhely szükségletére, vagy
b) szálláshely szolgáltatás kedvezményes bérleti díjért történő bérbe vételére
vonatkozó írásbeli nyilatkozat, együttműködési megállapodás előkészítésére.
2. a) Az OSZ Zrt. tulajdonában álló, 571 hrsz. alatti, Mátyás király utca – Fürst S. utca sarkán lévő
ingatlan Munkásszálló felújítási és kiviteli tervének elkészítéséhez szükséges, 6.200.000 Ft +
ÁFA forrást a szennyvízelvezető és kezelő mű vagyonkezelésével összefüggő, felhalmozási
célú pénzeszköz átvétel terhére biztosítja.
2. b) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás előkészítésére és aláírására.
3.
Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában álló Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. épülettömb
szállásoltatási célú beruházásáról az 1. pont szerinti nyilatkozat, együttműködési megállapodás
ismeretében, az OSZ Zrt. tulajdonában álló, 571 hrsz. alatti, Mátyás király utca – Fürst S. utca
sarkán lévő ingatlan szállásoltatási célú beruházásáról vagy kedvezményes bérbeadásáról az 1.
pont szerinti nyilatkozat, együttműködési megállapodás, valamint a 2. pont szerinti értékbecslést
tartalmazó kiviteli terv ismeretében dönt.
4.
Megvizsgálja a Városkapu épületének és a Vértesi Erőmű más munkásszállóinak a
hasznosíthatóságát.
Határidő:
Felelős:

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

2014. június 28.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2014. (VI.24.) Kt. határozata
Szennyvíz víziközmű vagyonra kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Oroszlány Város Önkormányzata és az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. között a közcélú
szennyvízelvezető-és tisztító víziközmű rendszer üzemeltetésére létrejövő bérleti-üzemeltetési
szerződést az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja, felhatalmazza Takács Károly
polgármestert a szerződés aláírására.
2. Oroszlány Város Önkormányzata, Kecskéd Község Önkormányzata és az Észak-dunántúli Vízmű
Zrt. között az üzemeltetési jog gyakorlásának ellenértékeként fizetendő bérleti díjról szóló
megállapodást az előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja, felhatalmazza Takács Károly
polgármestert a megállapodás aláírására.
3. Egyetért Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között a víziközművagyon üzemeltetésére létrejött vagyonkezelési szerződés 2014. június 30. napjával, közös
megegyezéssel történő megszüntetésével, felhatalmazza Takács Károly polgármestert a szerződés
aláírására.
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4.

Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között a víziközmű-vagyon
üzemeltetésére létrejött vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó vagyonelszámolást tartalmazó
megállapodás előkészítésének végső határidejét 2014. szeptember 1. napjában határozza meg.
Felkéri Takács Károly polgármestert, gondoskodjék a vagyonelszámolás jóváhagyásának a
Képviselő-testület 2014. szeptember 9-ei ülésére történő előterjesztéséről.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. június 28.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2014. (VI.24.) Kt. határozata
az oroszlányi 0325/7 hrsz-ú ipari parki feltáró út Mindszenti útra való csatlakoztatásának
kialakításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az oroszlányi 0325/7 hrsz.-ú ipari parki feltáró út Mindszenti útra való csatlakoztatásának
kialakítása érdekében egyetért a távhővezeték előterjesztésben foglaltak szerint történő földbe
süllyesztésével.
2. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert, hogy adjon megbízást az Oroszlányi Szolgáltató
Zrt.-nek az Oroszlány, Mindszenti úttal párhuzamosan húzódó távhővezeték mintegy 15 méteres
szakaszának földbe süllyesztése érdekében az előterjesztés szerinti munkálatok elvégzésére.
3. A beruházás anyagi fedezetét a 2014. évi költségvetéséből 4.000.000.- Ft + ÁFA, azaz négymillió
forint + ÁFA mértékben a pénzmaradvány terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

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

2014. június 28.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2014. (VI.24.) Kt. határozata
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. és a Vértesi Erőmű Zrt. között folyó perben történő
állásfoglalásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Vértesi Erőmű Zrt.
által az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. ellen indított perben a felek az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően egyezséget kötnek, amelynek során megállapodnak a Hosszú Távú Hőértékesítési
Szerződésben szereplő ár helyett a mindenkori hatósági ár alkalmazásában.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. június 28.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2014. (VI.24.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Zrt. között fennálló
depónia üzemeltetési szerződés módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert az Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. között fennálló depónia üzemeltetési szerződés
módosítására a következő tartalommal:
a. a szerződés időbeli hatályát 2024. június 30. napjáig meghosszabbítja
b. a szerződés az Oroszlány, 0204/25 és 0240/22 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki
c. a fizetendő bérleti díj mértéke 2014. július 1. napjától: 125.000,- Ft/hó
2. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. az ÉszakDunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség oroszlányi hulladéklerakó
bővítésére vonatkozó, 944-1/2014. számú, 2014. január 10. napján kelt határozatában
foglaltaknak megfelelően az Oroszlány 0204/25 hrsz-ú ingatlanon új lerakó teret építsen, melynek
területe összesen: 1,27 ha, névleges kapacitása (hasznos térfogata): 223.000 m3, mely 270.000
tonna befogadó kapacitásnak felel meg. Napi feltöltési kapacitás: 185 tonna/nap. Lerakható
mennyiség: 52.000 tonna/év. Az új lerakótérrel bővült hulladéklerakó továbbra is B3
alkategóriájú, vegyes összetételű, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó
kategóriába sorolható. A HPDE-szigetelés mértéke: 13800 m2.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. június 28.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2014. (VI.24.) Kt. határozata
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójáról és a társaság megszüntetésének
kezdeményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójáról és a
társaság megszüntetésének kezdeményezéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

2014. június 28.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2014. (VI.24.) Kt. határozata
térségi területfejlesztési (kerékpárút megvalósítási) program kidolgozása és megvalósítása
tárgyú együttműködési megállapodásról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a térségi területfejlesztési (kerékpárút
megvalósítási) program kidolgozásáról és megvalósításáról szóló együttműködési megállapodást az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Takács Károly polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

2014. június 28.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2014. (VI.24.) Kt. határozata
pályázatok benyújtásáról a KEOP-2014-4.10.0/F és a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati kiírások
keretében
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Egyetért a pályázatok benyújtásával a KEOP-2014-4.10.0/F és a KEOP-2014-4.10.0/N
konstrukciókra 100 %-os támogatási intenzitás mellett.
2. A KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban című kiírás keretében a 2840
Oroszlány, Asztalos János u. 4. szám, 871 hrsz-ú ingatlan felújítására kerül pályázat benyújtásra
„Az Oroszlányi Móra Ferenc Kollégium komplex épületenergetikai fejlesztése” címmel. A KEOP
forrásból tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége
83.970.152,- Ft, melyet a 100 %-os támogatási intenzitás miatt önkormányzati saját erővel nem kell
kiegészíteni.
3. A KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című kiírás keretében a 2840
Oroszlány, Hunyadi János u.1-3. szám, 519/2 hrsz-ú ingatlan fotovoltaikus rendszerrel történő
ellátására kerül benyújtásra a pályázat „Az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola villamos
energia ellátásának biztosítása fotovoltaikus rendszer kiépítésével” címmel. A KEOP forrásból
tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége legfeljebb
50.000.000,- Ft, melyet a 100 %-os támogatási intenzitás miatt önkormányzati saját erővel nem kell
kiegészíteni. A pályázat benyújtását megelőzően a Képviselő-testület feltételes közbeszerzési
eljárás eredményének ismeretében hoz döntést a pontos pályázati összegről.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén a támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti, és vállalja a projekt
eredményének fenntartási időszak végéig történő üzemeltetését annak költségeivel együtt.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:
Határidő: 1. pont tekintetében:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester
2014. július 2.

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2014. (VI.24.) Kt. határozata
támogatási kérelem benyújtásáról a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 21/2014. (IV. 18) NFM
rendeletében kihirdetett, a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló felhívására
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Utólagos jóváhagyását adja ahhoz, hogy Oroszlány Város Önkormányzata támogatási kérelmet
nyújtson be a 21/2014. (IV. 18.) NFM rendeletében kihirdetett, a helyi közösségi közlekedés
támogatásáról szóló felhívásra, és vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2014.
január 1-jétől 2014. december 31-éig folyamatosan fenntartja.
2. Nyilatkozik arról, hogy a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a 2013. évre vonatkozóan december
31-ei fordulónappal a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zrt. részére 14.002 E Ft nettó összegű,
saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el.
3. Nyilatkozik arról, hogy a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zrt.-vel 2012. december 21-én a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a alapján nyilvános
pályázati eljárás eredményeként kötötte meg a közszolgáltatási szerződést.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. június 28.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2014. (VI.24.) Kt. határozata
önkormányzati vagyon hasznosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az előterjesztésben foglaltak szerint az oroszlányi 2122/193 hrsz.-ú, 1 ha 6803 m2
nagyságú, közterület megnevezésű forgalomképtelen törzsvagyon részét képező terület megosztást
követő értékesítésére történő kijelölésével.
2. A telekmegosztási eljárást követően felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a
vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő, nyílt versenytárgyalás lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

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

2014. június 28.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2014. (VI.24.) Kt. határozata
a Települési Értéktár Bizottság beszámolójáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár Bizottság
beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2014. június 28.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2014. (VI.24.) 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) Kijelenti, hogy csatlakozni kíván a 2014. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő
Európai Mobilitási Héthez, melynek keretében 2014. szeptember 19-én Autómentes Napot
szervez.
2.b) Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban rögzített csatlakozással kapcsolatos „Európai
Mobilitási Hét Karta” aláírására.
3.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Oroszlány, Táncsics
Mihály utca 66. számú, az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltóság használatában álló épület
tanácsterme térítésmentes, 2014. július 31-éig tartó, az Oroszlányi Mentőállomás által történő
hasznosításával.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2014. (VI.24.) Kt. határozata
ügyrendi javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azon ügyrendi javaslatot, hogy az
előterjesztés határozati javaslata 1. és 2. pontjaiban szereplő jelöltek személyéről egy szavazással; a
javaslat 3. pontjában szereplő jelöltek személyéről külön-külön szavazással dönt.
Felelős:

Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2014. (VI.24.) Kt. határozata
a városi kitüntetési javaslatok elbírálásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében rögzített
indokok alapján:

1.
2.

"Oroszlány város díszpolgára" kitüntetést adományoz: Dr. Brunner Róza részére.
„Oroszlányért aranygyűrű” kitüntetést adományoz: Csizmazia Imréné és Geisztné
Gogolák Éva részére.

Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

2014. június 28.
2014. augusztus 20.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2014. (VI.24.) Kt. határozata
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél adományozásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében rögzített
indokok alapján „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet adományoz a BorgWarner Turbo Systems Kft.
részére.
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

2014. június 28.
2014. augusztus 20.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2014. (VI.24.) Kt. határozata
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél adományozásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében rögzített
indokok alapján „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet adományoz a GE Water and Process
Technologies Hungary Kft. részére.
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

2014. június 28.
2014. augusztus 20.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2014. (VI.24.) Kt. határozata
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél adományozásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében rögzített
indokok alapján „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet adományoz Szlezákné Molnár Katalin részére.
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

2014. június 28.
2014. augusztus 20.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2014. (VI.24.) Kt. határozata
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél adományozásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében rögzített
indokok alapján „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet adományoz Szmilek Mihályné részére.
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

2014. június 28.
2014. augusztus 20.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2014. (VI.24.) Kt. határozata
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél adományozásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében rögzített
indokok alapján „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet adományoz a Wescast Hungary Autóipari Zrt.
részére.
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

2014. június 28.
2014. augusztus 20.

Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
a határozat végrehajtásáért: Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2014. (VII.15.) Kt. határozata
a napirendről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a július 15-ei rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
30. Döntés „Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola villamos energia ellátásának biztosítása
fotovoltaikus rendszer kiépítésével” tárgyú pályázat benyújtásáról a KEOP-2014-4.10.0/N
pályázati felhívásra
31. A költségvetés módosítását igénylő döntések
32. Döntés Bokod, Dad, Kömlőd községek összegyűjtött tisztítatlan szennyvizeinek az oroszlányi
szennyvízelvezető hálózatba, illetve az oroszlányi szennyvíztisztító telepre történő
becsatlakozásáról
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Felelős:

Takács Károly polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2014. (VII.15.) Kt. határozata
„Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola villamos energia ellátásának biztosítása 40
kWp teljesítményű fotovoltaikus rendszer kiépítésével” tárgyú pályázat benyújtásáról
a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati felhívásra

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
4. Egyetért pályázat benyújtásával a KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióra 100 %-os támogatási
intenzitás mellett.
5. Amennyiben a megjelenésre kerülő pályázati felhívás feltételei lehetővé teszik, akkor a nagyobb
teljesítményű, 40 kWp-os napelemes rendszer kiépítésére nyújt be pályázatot az alábbiak szerint:
A KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című kiírás keretében a 2840
Oroszlány, Havasi Márton út 1-3. szám alatti, 519/2 hrsz-ú ingatlan fotovoltaikus rendszerrel
történő ellátására kerül benyújtásra a pályázat „Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola villamos energia ellátásának biztosítása fotovoltaikus rendszer kiépítésével” címmel.
A napelemes rendszer teljesítménye: 40 kWp. A KEOP forrásból tervezett beruházás támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költsége 25.292.410.- Ft, melyet a 100 %-os támogatási
intenzitás miatt önkormányzati saját erővel nem kell kiegészíteni.
6. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén a támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti, és vállalja a
projekt eredményének fenntartási időszak végéig történő üzemeltetését annak költségeivel együtt.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2014. (VII.15.) Kt. határozata
„Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola villamos energia ellátásának biztosítása 33
kWp teljesítményű fotovoltaikus rendszer kiépítésével” tárgyú pályázat benyújtásáról
a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati felhívásra
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért pályázat benyújtásával a KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióra 100 %-os támogatási
intenzitás mellett.
2. Amennyiben a megjelenésre kerülő pályázati felhívás feltételei nem teszik lehetővé nagyobb
teljesítményű rendszer megvalósítását, 33 kWp-os napelemes rendszer kiépítésére nyújt be
pályázatot az alábbiak szerint:
A KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című kiírás keretében a 2840
Oroszlány, Havasi Márton út 1-3. szám alatti, 519/2 hrsz-ú ingatlan fotovoltaikus rendszerrel
történő ellátására kerül benyújtásra a pályázat „Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola villamos energia ellátásának biztosítása fotovoltaikus rendszer kiépítésével” címmel.
A napelemes rendszer teljesítménye: 33 kWp. A KEOP forrásból tervezett beruházás támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költsége 20.594.172.- Ft, melyet a 100 %-os támogatási
intenzitás miatt önkormányzati saját erővel nem kell kiegészíteni.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén a támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti, és vállalja a
projekt eredményének fenntartási időszak végéig történő üzemeltetését annak költségeivel együtt.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2014. (VII.15.) Kt. határozata
a költségvetés módosítását érintő döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a) A polgármesteri hivatal kiszolgáló oldali szoftver-infrastruktúrájának megújítása érdekében a
költségvetés 9.1. mellékletének szoftver beszerzés sorára átcsoportosít 900.000,- Ft-ot a 7.
melléklet számítástechnikai kiegészítők beszerzés sorról, és 1.850.000,- Ft-ot a szoftver
üzemeltetés sorról.
1. b) Az 1. a) pont szerinti beszerzés megvalósítása érdekében felhatalmazza Takács Károly
polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat szerinti beszerzési eljárás megindítására.
2.
Egyetért a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok akkreditálásához szükséges átalakítási és
felújítási munkák elvégzésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésben a Krajnyik
„Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 5.000.000,-Ft + ÁFA átcsoportosításával biztosítja a
Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok átalakítás és felújítás (akkreditáció) sorra.
3.
Egyetért az Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása előirányzat 850.000,-Ft
összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a
Külterületen fotovoltaikus lámpák telepítése sorról 850.000,-Ft átcsoportosításával biztosítja.
4.
Egyetért azzal, hogy az általános tartalék terhére 1.450.000,- Ft kerüljön átcsoportosításra a
nemzetközi kapcsolatok költségvetési sorra.
5.
Utasítja a polgármestert, hogy az 1-4. pont szerinti módosításokat a soron következő
költségvetés módosításkor a 2014. évi költségvetésben vezesse át.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2014. (VII.15.) Kt. határozata
Bokod, Dad, Kömlőd községek összegyűjtött tisztítatlan szennyvizeinek az oroszlányi
szennyvízelvezető hálózatba, illetve az oroszlányi szennyvíztisztító telepre történő
becsatlakozásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Hozzájárulását adja Bokod község összegyűjtött tisztítatlan szennyvizének az oroszlányi
szennyvízelvezető hálózatba, illetve az oroszlányi szennyvíztisztító telepre történő
becsatlakozásához.
2. Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. üzemeltetőként történő szakmai hozzájárulása esetén
hozzájárulását adja Dad és Kömlőd község összegyűjtött tisztítatlan szennyvizeinek az oroszlányi
szennyvízelvezető hálózatba, illetve az oroszlányi szennyvíztisztító telepre történő
becsatlakozásához.
3. A becsatlakozás pénzügyi forrásáról és a beruházás megvalósításáról az 1. és 2. pont szerint
érintett önkormányzatok gondoskodnak.
Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2014. (VIII.19.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az augusztus 19-ei rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontot tárgyalja:
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1.

Döntés „Az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat villamos energia ellátásának
biztosítása fotovoltaikus rendszer kiépítésével” tárgyú pályázat benyújtásáról a KEOP-20144.10.0/N pályázati felhívásra

Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2014. (VIII.19.) Kt. határozata
„Az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat villamos energia ellátásának biztosítása
fotovoltaikus rendszer kiépítésével” tárgyú pályázat benyújtásáról
a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati felhívásra
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzati Szociális Szolgálat pályázatot nyújtson be a
KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióra 100 %-os
támogatási intenzitás mellett, 27.474.630,- Ft összegű támogatás elnyerése érdekében.
2. A KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című kiírás keretében az
Önkormányzati Szociális Szolgálat a következő ingatlanok fotovoltaikus rendszerrel történő
ellátására nyújthat be pályázatot „Az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat
villamos energia ellátásának biztosítása fotovoltaikus rendszer kiépítésével” címmel:
 Hajléktalanokat Ellátó Intézményi Egység, 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7., 598
hrsz
és
 Bölcsőde, 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2., 539 hrsz
A KEOP forrásból tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető teljes bekerülési
költsége (elszámolható költsége) 27.474.630,- Ft, melyet a 100 %-os támogatási intenzitás
miatt önkormányzati saját erővel nem kell kiegészíteni.
Az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Korlátolt Felelősségű
Társasággal a kivitelezésre kötött feltételes vállalkozási szerződés alapján a tervezett
beruházás kivitelezési költsége: 18.617.040,- Ft + áfa, azaz bruttó 23.643.641,- Ft.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén a támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti, és vállalja a
projekt eredményének fenntartási időszak végéig történő üzemeltetését annak költségeivel
együtt.
4. Amennyiben a statikai felmérés alapján szükségessé válik, vállalja, hogy nyertes pályázat
esetén a tető megerősítését elvégzi, melynek fedezetéről a statikai felmérés ismeretében a
későbbiekben hoz döntést.
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2014. (VIII.26.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az augusztus 26-ai rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Helyi Választási Bizottság és Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztása
2. A költségvetés módosítását igénylő döntések
3. Iskolakezdési támogatás kifizetése
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4.
5.

Iskolatej és kifli biztosítása az oroszlányi köznevelési intézmények I-VIII. évfolyamán tanuló
gyermekek számára az iskolagyümölcs-program kiegészítéseként a 2014. év II. félévében
Szelektív hulladék-válogató mű létesítése

Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2014. (VIII.26.) Kt. határozata
a Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és
póttagjainak megválasztásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) A következő általános választásra létrehozott helyi választási bizottság alakuló üléséig a helyi
választási bizottság tagjainak, illetve póttagjainak megválasztja az alábbi személyeket:
Dr. Kaestner József Oroszlány, Bánki D. u. 47. II./6. bizottsági tag
Dr. Nagy Jenő Oroszlány, Táncsics M. út 29. II./4. bizottsági tag
Kontschán Flórián Jenő Oroszlány, Radnóti Miklós u. 25. bizottsági tag
Sipos Andrásné Oroszlány, Takács I. u. 23. II./5. bizottsági póttag
Sztruhár András Oroszlány, Bányász körút 8. bizottsági póttag
2.) A következő általános választásra létrehozott helyi választási bizottság alakuló üléséig a
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, illetve póttagjainak megválasztja az alábbi
személyeket:
Szigetvölgyi Istvánné Oroszlány, Eszterházy u. 10. bizottsági tag
Fátrai Erzsébet Oroszlány, Rákóczi F. út 52. III./7. bizottsági tag
Bekéné Sziráki Marianna Oroszlány, Táncsics udvar 7. IV/1. bizottsági tag
Nagy Gerely Oroszlány, Bem J. u. 2. bizottsági tag
Makkainé Hanzel Edit Oroszlány, Táncsics M. út 12. Fsz. 2. bizottsági tag
Haladi Mónika Anna Oroszlány, Kertalja u. 5. III./3. bizottsági póttag
Rostás Dániel Oroszlány, Nyíres dűlő 12455 hrsz. bizottsági póttag
Nyitra Jánosné Oroszlány, Takács I. u. 33. II./6. bizottsági póttag
3.) A települési szinten megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok – mint
választott tagok – Oroszlány bármelyik szavazókörében működő szavazatszámláló bizottságba
beoszthatók.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2014. (VIII.26.) Kt. határozata
ügyrendi javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azon ügyrendi javaslatot,
hogy az előterjesztés határozati javaslatának 13. pontjáról külön szavazással döntsön a Képviselőtestület.
Felelős:

Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2014. (VIII.26.) Kt. határozata
a költségvetés módosítását érintő döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a „Közvilágítás korszerűsítés” és a „Külterületen fotovoltaikus lámpák telepítése”
előirányzat forrásainak összevonásával, és a „Közvilágítás fejlesztése, korszerűsítése” sorra
10.118 E Ft + ÁFA összeggel történő átcsoportosításával.
2. Egyetért Molnár Csaba rekord kísérletének 500 E Ft összegű támogatásával az „Egyéb dologi
kiadások” sor terhére a „Postaköltség” sorról történő átcsoportosítással.
3. Egyetért a Parkfenntartás előirányzat 14.000 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges
forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról
14.000 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
4. Egyetért az Útfenntartás előirányzat 2.500 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges
forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 2.500
E Ft átcsoportosításával biztosítja.
5. Egyetért a Parkok, közterületek utcabútorai előirányzat 1.500 E Ft összeggel történő
kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András
Sportcsarnok bővítés sorról 1.500 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
6. Egyetért az Oroszlány-kút létesítés előirányzat 1.500 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A
szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés
sorról 1.500 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
7. Egyetért az Egyéb városgazdálkodási feladat előirányzat 5.000 E Ft összeggel történő
kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Hómunka sorról 5.000 E Ft
átcsoportosításával biztosítja.
8. Egyetért a Külterületi utak előirányzat 2.500 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges
forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 2.500
E Ft átcsoportosításával biztosítja.
9. Egyetért a Rákóczi Ferenc út és Takács Imre utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont
kialakításával. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Jelzőlámpás csomópont
kialakítás sor létrehozásával a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 20.000 E Ft
átcsoportosításával biztosítja.
10. Egyetért a Közbiztonság javításának támogatása előirányzat 604.600 Ft összeggel történő
kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András
Sportcsarnok bővítés sorról 604.600 Ft átcsoportosításával biztosítja.
11. Egyetért a Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás előirányzat 3.000 E Ft összeggel történő
kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András
Sportcsarnok bővítés sorról 3.000 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
12. Egyetért az Általános tartalék előirányzat 5.000 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A
szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés
sorról 5.000 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
13. Egyetért a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő Bútor előirányzatának 3.810 E Ft-tal
történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác”
András Sportcsarnok bővítés sorról 3.810 E Ft átcsoportosításával finanszírozásként biztosítja.
14. Egyetért az Belterületi utak előirányzat 9.000 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges
forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 9.000
E Ft átcsoportosításával biztosítja.
15. Utasítja a polgármestert, hogy az 1.-14. pont szerinti módosításokat a soron következő
költségvetés módosításkor a 2014. évi költségvetésben vezesse át.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2014. (VIII.26.) Kt. határozata
Iskolakezdési támogatás kifizetéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottai, technikai dolgozói
részére iskolakezdési támogatást biztosít gyermekenként 25.000.- Ft összegben. A szükséges
előirányzatot az e-útdíj bevételkiesés ellentételezése, kamatbevétel valamint a földgázberuházás
térítése bevételek terhére biztosítja.
2.
Utasítja a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés módosításakor gondoskodjon az
előirányzatok átvezetéséről.
Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
136/2014. (VIII.26.) Kt. határozata
iskolatej és kifli biztosításáról az oroszlányi köznevelési intézmények I-VIII. évfolyamán tanuló
gyermekek számára az iskolagyümölcs-program kiegészítéseként
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
4. Az iskolagyümölcs-program kiegészítéseként a 2014. szeptember 1. - 2014. december 31. közötti
időszakban ingyenesen biztosít az oroszlányi köznevelési intézmények I-VIII. évfolyamán tanuló
gyermekek részére a tanítási napokon egy-egy kiflit, továbbá azon a tanítási napon (hetente egy
nap), amikor az iskolagyümölcs-program szünetel, 2 dl iskolatejet.
5. Felhatalmazza Takács Károly polgármestert az iskolatej és kifli szállítójának kiválasztására
irányuló pályázati eljárás megindítására. Egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy az iskolatej
program keretében a központi jogszabályok szerint igénybe vehető támogatás igényléséről a
szállító útján gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
azonnal

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2014. (VIII.26.) Kt. határozata
Szelektív hulladék-válogató mű létesítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A szelektív hulladékválogatás összehasonlító vizsgálatáról, a hulladék-válogató mű beruházás
megvalósításáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A hulladékgazdálkodás hatékonyabbá tétele és az OKÖ Zrt. gazdasági helyzetének javítása
érdekében egyetért hulladék-válogató mű létesítésének a szükségességével.
3. A hulladék-válogató mű létesítésével kapcsolatban kötelezettségvállalásra, a közbeszerzési eljárás
megindítására az Európai Uniós pályázatok kiírását, a pénzügyi források rendelkezésre állását,
valamint a KDVHÖT részéről a válogatásra kerülő hulladék mennyiségéről történő
megállapodást követően kerülhet sor.
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4.

5.

Felkéri a polgármestert, hogy a KDVHÖT-vel folytassa le az Oroszlányi hulladék-válogató mű
létesítése érdekében a válogatandó hulladék mennyiségének rendelkezésre állására vonatkozó
egyeztetést.
Felkéri a polgármestert, folytassa az 1. pont szerinti szelektív hulladékválogatásra vonatkozó
ajánlatok további vizsgálatát.

Felelős:

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

Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester
azonnal

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2014. (IX.9.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptember 9-ei munkaterv szerinti ülésén
az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
33. Az oroszlányi szennyvízvagyonra kötött vagyonkezelői szerződés megszüntetésével kapcsolatos
elszámolás elfogadása
34. A Borg Warner új gyáregységéhez kialakítandó bekötő út építése
35. A volt Béke szálló és a Petőfi udvar 6-7. szám alatti épülettömb korszerűsítéséhez és a KEOP2012-5.4.0 pályázati konstrukciójához önerőt biztosító hitelszerződés módosításához szükséges
döntések meghozatala
36. Egészségügyi alapellátással kapcsolatos kérdések
37. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
38. A 2014. évi költségvetés – 1/2014. (II.1.) önkormányzati rendelet - módosítása
39. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
21/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
40. Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 10/2009. (IV.9.) önkormányzati rendelet
módosítása
41. Önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntés
42. Döntés Oroszlány város víziközművének 15 éves gördülő fejlesztési tervéről
43. A 20/2006. (X.11.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat, szabályozási
terv módosítása
44. Pályázat benyújtása a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz nemzetközi sítábor szervezése céljából
45. Oroszlány-Tatabánya közötti kerékpárút nyomvonalának jóváhagyása
46. Együttműködési megállapodás a Magyar Posta Zrt.-vel az Új Szolgáltató Városközpont
projektben való részvételről
47. Tájékoztatás Oroszlány Város közoktatási intézményeinek 2013/2014. évi tevékenységéről
48. Beszámoló Oroszlány Város Óvodái 2013/2014. évi tevékenységéről
49. Pályázat kiírása „Jó tanuló – jó sportoló” cím elnyerésére
50. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
51. Kérdés, interpelláció
Felelős:

Takács Károly polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2014. (IX.9.) Kt. határozata
Oroszlány város szennyvízelvezető-, és kezelő művének vagyonelszámolásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között a víziközmű-vagyon
üzemeltetésére létrejött, és 2014. június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetett
vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó, a vagyonkezelési szerződés megszűnésével összefüggő
elszámolást az előterjesztés 2-4. melléklete szerint elfogadja.
2. Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között a víziközmű-vagyon
üzemeltetésére létrejött, és 2014. június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetett
vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó vagyonelszámolást tartalmazó megállapodást az
előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2014. (IX.9.) Kt. határozata
a Borg Warner új gyáregységéhez kialakítandó bekötő út építéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Borg Warner új gyáregységéhez kialakítandó bekötő út építésével 6.500.000 Ft
+ ÁFA értékben.
2. Módosítja a 105/2014. (VI.24.) Kt. határozatának 2.a) pontját az alábbiak szerint:
,,a) Az OSZ Zrt. tulajdonában álló, 571 hrsz. alatti, Mátyás király utca - Fürst S. utca sarkán lévő
ingatlan Munkásszálló felújítási és kiviteli tervének elkészítéséhez szükséges forrást az
OSZ Zrt. saját forrásából biztosítja.”
3. A Borg Warner ideiglenes útcsatlakozás kialakításához szükséges 6.500.000 Ft + ÁFA költségből
6.200.000 Ft + ÁFA forrást a szennyvízelvezető és kezelő mű vagyonkezelésével összefüggő,
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel terhére biztosítja.
4. A „Borg Warner Emission Systems Kft. távhővezeték kiváltás” sorról 300.000 Ft + ÁFA
költséget átcsoportosít a „Borg Warner ideiglenes útcsatlakozás kialakítása sorra”, a fel nem
használt 291.149 Ft + ÁFA összeget Általános tartalékba helyezi.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2014. (IX.9.) Kt. határozata
a volt Béke szálló és a Petőfi udvar 6-7. szám alatti épülettömb korszerűsítéséhez és a KEOP2012-5.4.0 pályázati konstrukciójához önerőt biztosító hitelszerződés módosításához szükséges
döntések meghozataláról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. a Mátyás király Pihenőház (volt Béke szálló)
korszerűsítését 436,5 millió Ft + áfa becsült összegben, továbbá a Petőfi udvar 6-7. szám alatti
épülettömb komplett felújítását, a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-vel fennálló, a KEOP2012-5.4.0 pályázati konstrukciójához önerőt biztosító hitelszerződés módosításával valósítsa
meg, melyhez a következő biztosítékok nyújtását vállalja:
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2.

3.

4.

1.1. A Mátyás király Pihenőház megvalósításához és a Petőfi udvar 6-7. szám alatti épülettömb
komplett felújításához szükséges pénzügyi fedezettel kapcsolatos évenkénti
adósságszolgálathoz összesen 500 millió Ft erejéig fejlesztési támogatást nyújt az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. részére.
1.2. A Mátyás király Pihenőház megvalósításához és a Petőfi udvar 6-7. szám alatti épülettömb
komplett felújításához szükséges forrás biztosításához készfizető kezességet vállal, egyben
felhatalmazza a polgármestert a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-vel a készfizető
kezességvállalási szerződés megkötésére 500 millió Ft összeg erejéig.
1.3. A projektek megvalósításához biztosítékként felajánlja az alábbi ingatlanokat: Csobbanó
Oroszlány Város Uszoda és Strand (881/41 hrsz.), Chudik Lajos Sportközpont (727 hrsz.) és
hozzájárul folyósításához szükséges biztosítékként felajánlott ingatlanokra vonatkozó
jelzálogjog bejegyzéséhez.
Utasítja a polgármestert az 1. pontban meghatározott fejlesztési támogatás és készfizető
kezességvállalás bejelentésére az európai uniós versenyjogi értelembe vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdésében meghatározott, miniszter útján működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére.
Az 1. pont szerinti fejlesztési támogatás átadásáról szóló szerződés és a készfizető
kezességvállalási szerződés aláírásának feltétele a készfizető kezességhez a Kormányzat részéről
történő hozzájárulás megadása, valamint a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részéről történő
állásfoglalás, illetve jóváhagyás, a kölcsönszerződés Képviselő-testület által történő jóváhagyása,
továbbá együttműködési megállapodás aláírása a Wescast Zrt.-vel és a BorgWarner Turbo
Systems Kft.-vel.
Felhatalmazza a polgármestert az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Közgyűlésén, a határozat 1-3.
pontja szerinti tartalommal történő döntéshozatalra.

Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2014. (IX.9.) Kt. határozata
az egészségügyi alapellátásra vonatkozó döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fogászati ügyeleti ellátás jogszabályban foglaltaknak
megfelelő ellátása érdekében vegye fel a kapcsolatot Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzatával, és tegye meg a szükséges intézkedéseket az együttműködési megállapodás
előkészítésére.
2.a) Egyetért Oroszlány város területén a 24 órás központ ügyelet létrehozásával.
2.b) Felhatalmazza a Polgármestert a 24 órás központi ügyelet kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítására.
3.a) Az egészségügyi alapellátás fejlesztése érdekében egyetért azzal, hogy Oroszlány Város
Önkormányzata a háziorvosok, házi gyermekorvosok részére 100.000,- Ft/fő összegű
visszafizetési kötelezettség nélküli támogatást nyújtson, melyhez összesen 1.400 E Ft összegű
forrást biztosít Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének terhére.
3.b) Utasítja a Polgármestert a támogatási szerződések elkészítésére, felhatalmazza az aláírásra. A
támogatás a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet folyósításra.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. szeptember 13.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2014. (IX.9.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolóját az alábbiak szerint jóváhagyja:
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak első félévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok E Ft-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2014. első félévi
Teljesítés
megnevezése
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása
Kiadások főösszege
4.098.589
4.558.012
1.661.950
36 %
Bevételek főösszege
4.098.589
4.558.012
2.135.387
47 %

1.

2.
-

-

-

-

Az önkormányzat 2014. I. félévi teljesítését a határozat alábbi mellékletei szerint fogadja el:
1. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetése (bevételek),
2. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetése (kiadások),
3. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi bevételeinek részletezése
3.1. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi bevételeinek
részletezése,
4. melléklet: Az intézmények tevékenységének 2014. I. félévi bevételei,

5. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi személyi juttatás és
járulék kiadásai,
5.1. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi személyi juttatás
és járulék kiadásai,
5.1.1. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi személyi
juttatás és járulék kiadásai kötelező-, államigazgatási- és önként vállalt feladatok
szerinti bontásban,
6. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi dologi kiadásai,
6.1.1. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi kötelező feladatokhoz
kapcsolódó dologi kiadásai,
6.1.2. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi önként vállalt
feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásai,
7. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi dologi kiadásai,
7.1.1. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi kötelező feladatokhoz
kapcsolódó dologi kiadásai,
7.1.2. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi önként vállalt
feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásai,
7.1.3. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi államigazgatási
feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásai,
8. melléklet: Az intézmények tevékenységének 2014. I. félévi kiadásai,

9. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi felhalmozási kiadásai,
9. 1. melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2014. I. félévi felhalmozási
kiadásai,
10. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi felújítási kiadásai,

-

11. melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2014. I. félévi adósságszolgálatának
teljesítése,

-

12. melléklet: Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának
alakulása 2014. I. félévben,
13. melléklet az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok teljesült bevételei, kiadásai.

-
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Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
azonnal
a határozat végrehajtásáért:
Takács Károly polgármester
a határozat kihirdetésért:
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2014. (IX.9.) Kt. határozata
a közúti forgalmi rend módosítása iránti kérelem elutasításáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az előterjesztés 2. pontjában
rögzített lakossági forgalomtechnikai változtatások megvalósítását.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

2014. szeptember 17.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2014. (IX.9.) Kt. határozata
önkormányzati vagyon hasznosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Egyetért az Oroszlány, 1982/A/40 hrsz.-ú, Népek barátsága utca 18. fszt. 2., 71 m2 nagyságú
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételével.
2.a Egyetért az Oroszlány, 911/4 hrsz.-ú, 6191 m2 nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba vételével.
2.b Az ingyenes tulajdonba vétel érdekében nyilatkozik arról, hogy vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek megtérítését.
2.c Nyilatkozik arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a településüzemeltetés címet jelöli meg a tulajdonba
adásra vonatkozó igényben, amellyel biztosított lesz a közpark, közterület fenntartása.
3.
Egyetért az Oroszlány, 12410 hrsz.-ú, 1 ha 3976 m2 nagyságú, kivett szántó, gyep művelési ágú,
valamint a 12406 hrsz.-ú, 2247 m2 nagyságú, kivett volt szennyvíztisztító telep művelési ágú
ingatlanoknak az Önkormányzati Szociális Szolgálat által folytatott és szervezett
közmunkaprogram tevékenység keretében történő gondozásával.
Határidő:
Felelős:

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

2014. szeptember 13.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2014. (IX.9.) Kt. határozata
Oroszlány város víziközművének 15 éves gördülő fejlesztési tervéről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős hozzájárul Oroszlány
város víziközművének az előterjesztés melléklete szerinti 15 éves gördülő fejlesztési tervéhez.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2014. (IX.9.) Kt. határozata
a 20/2006. (X.11.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat,
szabályozási terv módosításáról
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Támogatja a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. előterjesztésben foglalt fejlesztési elképzeléseit.
2. Egyetért a 0210, a 0213, a 0208/3, a 0212, valamint a 0215/b hrsz.-ú ingatlanokat érintő
településrendezési terv módosításával.
3. Egyetért a településrendezési terv módosítására vonatkozóan településrendezési szerződés
megkötésével azzal, hogy a 2. pont szerinti módosítás tervezési költségeit a Vértesi
Környezetgazdálkodási Kft. finanszírozza.
4. Felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés előkészítésére és aláírására.
Határidő:
Felelős:

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

2014. szeptember 13.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
148/2014. (IX.9.) Kt. határozata
a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz pályázat benyújtásáról nemzetközi sítábor szervezése céljából
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Pályázatot nyújt be a Nemzetközi Visegrádi Alap „Standard Grants” elnevezésű pályázati
felhívására nemzetközi sítábor szervezése céljából az alábbi feltételek mellett:
a. A sítábor helye, ideje: Malá Lucivná, Szlovákia, 2015. február hónapban 7 nap, 6 éjszaka.
b. Együttműködő partnerek: Vágsellye, Telc és Konskie városai.
c. Résztvevők köre: településenként legfeljebb 30 gyermek és kísérőik, összesen legfeljebb 136
fő.
d. A táborozás összköltsége: legfeljebb 50.000 Euró (307 Ft/Euró áron számolva legfeljebb
15.350.000,- Ft, a résztvevők számának függvényében).
e. Igényelt támogatás összege: 15.000 Euró (307 Ft/Euró áron számolva 4.605.000,- Ft).
A támogatás folyósítása utólagosan, számlák, pénzügyi bizonylatok benyújtását követően
történik. Oroszlány Város Önkormányzata a 2015. költségvetési évben vállalja a támogatás
megelőlegezését.
f. A sítábor költségeinek támogatással nem fedezett részét a résztvevő települések
finanszírozzák, a rájuk eső költségek közvetlen megtérítésével. Oroszlány Város
Önkormányzata oly módon, hogy Oroszlány városára jutó szervezési, lebonyolítási
költségeként 3.200.000,- Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetésében. A támogatással és az
önkormányzati hozzájárulással nem fedezett egyéb költségeket pedig részvételi díj
formájában a táborban résztvevő személyek közvetlen befizetésével biztosítja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az együttműködő partnertelepülésektől a projektben való
részvételre és a támogatással nem fedezett költségek biztosítására vonatkozó nyilatkozatokat
beszerezze.
3. Nyertes pályázat esetén felkéri a Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatóját a sítábor
szervezési feladatainak ellátására, a támogatással nem fedezett költségek résztvevőktől történő
beszedésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a partner-települések nyilatkozatainak beszerzésére:
a pályázat benyújtására:
a határozat kihirdetéséért:

2014. szeptember 9.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 15.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2014. (IX.9.) Kt. határozata
az Oroszlány-Tatabánya közötti kerékpárút nyomvonalának jóváhagyásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az előterjesztésben
jelzett nyomvonalra készítse el a Partner Mérnökiroda Kft. az Oroszlány – Tatabánya közötti
kerékpárút Oroszlányt érintő szakaszára az engedélyezési tervdokumentációt a HUSK 1301 / 2.3.1 /
0005 azonosítószámú, HUSK körútvonal csatlakozva az Eurovelo 6-hoz című pályázat keretében.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
150/2014. (IX.9.) Kt. határozata
együttműködési megállapodásról a Magyar Posta Zrt.-vel
az Új Szolgáltató Városközpont projektben való részvételről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az oroszlányi 1. posta Új Szolgáltató Városközpontba történő áthelyezése tárgyú beruházás
megvalósításával az előterjesztésben foglaltak szerint egyetért. Felhatalmazza Takács
Károly polgármestert az Új Szolgáltató Városközpont projektben való részvételről szóló, a
Magyar Posta Zrt.-vel az előterjesztés peremfeltételeinek mentén történő együttműködési
megállapodás megkötésére, felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására.
2. 2015. évi költségvetésében biztosítja az oroszlányi 1. posta Új Szolgáltató Városközpontba
történő áthelyezése tárgyú beruházás becsült anyagi fedezetét, azaz 89.229.600,- Ft-ot.
3. 2015. évi költségvetésében elkülöníti az oroszlányi 1. és 2. számú posta elhelyezésére szolgáló
ingatlanok megvásárlásához szükséges 30.072.000,- Ft + áfa összegű vételárat.
4. 2015. évi költségvetésében bevételként tervezi az oroszlányi 1. posta Új Szolgáltató
Városközpontba történő áthelyezése tárgyú beruházás befejezését követően megvalósuló
adásvételi szerződés alapján a Magyar Posta Zrt. által fizetendő nettó 32.000.000,- Ft összegű
vételárat.
5. Utasítja a polgármestert, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint jelentse be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
keretében működő Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére az 1. pont szerinti
együttműködési megállapodást és a 4. pont szerinti tulajdonba adás tervezetét, előzetes
egyetértő vélemény beszerzése céljából.
6. Utasítja a polgármestert, hogy az Új Szolgáltató Városközpont épületének (2840 Oroszlány, Fürst
Sándor út 29. szám alatti, 565 helyrajzi számú ingatlan) társasházasítása előtt szerezze be a
KDOP-3.1.1/B-11-2012-0005 jelű, „Az Oroszlányi Óváros rehabilitációjának I. üteme – Élhető és
Szolgáltató Városközpont létrehozása” című projekt Közreműködő Szervezetének jóváhagyását a
támogatással érintett ingatlanra vonatkozó változáshoz.
7. Az oroszlányi 2. számú posta 2016. december 31-éig történő továbbműködtetése érdekében
vállalja, hogy 2015. évi költségvetése terhére külön megállapodás alapján 5.500.000,- Ft összegű
kompenzációt (működési támogatást) fizet a Magyar Posta Zrt. részére.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
azonnal
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2014. (IX.9.) Kt. határozata
Oroszlány Város Közoktatási Intézményeinek 2013/2014. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány Város Közoktatási
Intézményeinek 2013/2014. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatást és köszönetét fejezi ki az
intézmény valamennyi alkalmazottjának az elmúlt tanévben végzett munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. szeptember 13.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2014. (IX.9.) Kt. határozata
Oroszlány Város Óvodái 2013/2014. évi tevékenységéről készült beszámolóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány Város Óvodái
2013/2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót, és köszönetét fejezi ki az intézmény
valamennyi alkalmazottjának az elmúlt tanévben végzett munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. szeptember 13.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2014. (IX.9.) Kt. határozata
pályázat kiírásáról a „Jó tanuló - jó sportoló” cím elnyerésére

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint
pályázatot ír ki a „Jó tanuló, jó sportoló” cím adományozására.
1. sz. melléklet

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:
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azok az oroszlányban élő alapfokú és középfokú helyi közoktatási intézmények nappali
tagozatos tanulói, akik oroszlányi sportszervezet keretei között sportolnak és a
tanulmányi, valamint sporteredményeik alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
A 2013/2014-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,
2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az MDSZ, illetve a sportági
szakszövetségek által kiírt hazai országos és diákolimpiai versenyeken eredményesen
szerepeltek (egyéni vagy csapat: 1-6. helyezés),
2013. szeptember 1. és 2014. 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 a Magyar Diáksport
Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és az Országos Sportági Szövetségek által
hitelesített versenyeredmények értékelhetők.
A pályázatot a pályázati adatlapon megfogalmazott szempontok alapján 2014. október 15-ig kérjük
beküldeni a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályára, feltétlenül mellékelve a 2013/2014-es tanév
tanulmányi értesítőjének fénymásolatát.
Az elismerés átadására előreláthatólag 2014. november elején kerül sor. Az elismerésben részesülők
közvetlenül kapnak meghívót az ünnepségre.
Oroszlány, 2014. szeptember
2. sz. melléklet
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:
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Testnevelő tanár neve, címe, telefonszáma:

A pályázó legjobb hazai eredménye:
A pályázó legjobb nemzetközi eredménye:
Az eredményeket az adott sportág szakszövetségével hitelesítve kérjük dokumentálni.
Oroszlány, 2014. ……………………….

P. H.

______________________________
intézményvezető

Pályázóként a személyes adatainak a pályázati eljárás során történő felhasználásához hozzájárulok.

______________________________
tanuló

________________________________
edző

______________________________
testnevelő

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2014. (IX.9.) 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. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az Itthon vagy „Magyarország szeretlek” programsorozat megrendezésére és ennek a lebonyolításával a FaluHagyományőrző és Kulturális Egyesületet bízza meg.
3. a) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015.
évi fordulójához.
3. b) Megbízza a polgármestert a pályázathoz való csatlakozást megfogalmazó nyilatkozat határidőre
történő megküldésére és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
kiírására.
3. c) A pályázatok elbírálását az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe utalja.
3. d) pályázati támogatás pénzügyi fedezetét 1.900 E Ft keretösszeg erejéig 2015. évi
költségvetésében az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2014. (IX.17.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptember 17-ei rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
52. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. KEOP-5.4.0/12-2013-0014. pályázati konstrukciójához önerőt
biztosító hitelszerződés módosításához szükséges döntések meghozatala
53. A 2014. évi költségvetés - 1/2014. (II.1.) önkormányzati rendelet – módosítása
54. A költségvetés módosítását igénylő döntések
Zárt ülés:
55. Egyedi kérelem elbírálása
Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2014. (IX.17.) Kt. határozata
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. KEOP-5.4.0/12-2013-0014. pályázati konstrukciójához önerőt
biztosító hitelszerződés módosításához szükséges döntések meghozataláról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 141/2014. (IX.9.) Kt. számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
5. Egyetért azzal, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. az oroszlányi erőmű és Oroszlány város
közötti távhő tranzitvezeték felújítása című KEOP-5.4.0/12-2013-0014. pályázat önerejének
biztosítását, a Mátyás király Pihenőház (volt Béke szálló) korszerűsítését 436,5 millió Ft + áfa
becsült összegben, valamint a Képviselő-testület által meghatározandó egyéb fejlesztéseket a
Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-vel fennálló, a KEOP-5.4.0/12-2013-0014. pályázati
konstrukciójához önerőt biztosító hitelszerződés módosításával valósítsa meg, melyhez a
következő biztosítékok nyújtását vállalja:
1.1. A KEOP-5.4.0/12-2013-0014. pályázati önerejének biztosításához a Mátyás király
Pihenőház maximum 436,5 millió Ft + áfa becsült értékű fejlesztéséhez és a Képviselőtestület által meghatározott további fejlesztésekhez szükséges pénzügyi fedezettel
kapcsolatos évenkénti adósságszolgálathoz összesen maximum 500 millió Ft erejéig
fejlesztési támogatást nyújt az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. részére.
1.2. A fejlesztésekhez szükséges forrás biztosításához készfizető kezességet vállal maximum 500
millió Ft erejéig.
6. A 7. pontban foglalt feltétellel jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. közötti, az előterjesztés melléklete szerinti fejlesztési támogatási megállapodást,
és felhatalmazza a polgármestert a 7. pont szerinti feltételek teljesülése esetén a támogatási
megállapodás aláírására.
7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. hitelfelvétele érdekében az 500 millió Ft
tőkerész erejéig 0,1%-os, maximum 500.000 Ft összegű kezességvállalási díjat állapít meg. A 7.
pontban foglalt feltétellel jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti kezességvállalási díj
fizetéséről szóló megállapodást és a 7. pont szerinti feltételek teljesülése esetén felhatalmazza a
polgármestert az aláírására.
8. A 7. pontban foglalt feltétellel egyetért a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. és az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. között az előterjesztés melléklete szerinti kölcsönszerződés megkötésével.
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9.

A 7. pontban foglalt feltétellel jóváhagyja a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. és Oroszlány
Város Önkormányzata közötti az előterjesztés melléklete szerinti készfizető kezesi szerződést és
felhatalmazza a Polgármestert a 7. pont szerinti feltételek teljesülése esetén a szerződés aláírására.

10. Utasítja a polgármestert az 1. pontban meghatározott fejlesztési támogatás és készfizető
kezességvállalás bejelentésére az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott, miniszter útján működtetett Támogatásokat
Vizsgáló Iroda részére.
11. Az 1-5. pont szerinti készfizető kezességvállalási szerződés, a fejlesztési támogatási
megállapodás, a kezességvállalási díj megfizetéséről szóló megállapodás és a kölcsönszerződés
aláírásának a feltétele a készfizető kezességhez a Kormányzat részéről történő hozzájárulás
megadása, valamint a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részéről történő állásfoglalás, illetve
jóváhagyás, továbbá az együttműködési megállapodás aláírása a Wescast Zrt.-vel és a
BorgWarner Turbo Systems Kft.-vel.
12. Felhatalmazza a polgármestert az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Közgyűlésén, a határozat 1-5. és 7.
pontja szerinti tartalommal történő döntéshozatalra.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2014. (IX.17.) Kt. határozata
a költségvetés módosítását igénylő döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Tudomásul veszi a Normatíva visszafizetés előirányzat 2.153 E Ft összeggel történő
kiegészítését. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében az általános tartalékról történő
átcsoportosítással biztosítja.
2.
Egyetért a csapadék- és belvízkár megelőzési munkálatok előirányzat 2.169 E Ft összeggel
történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Sgrafittó felújítás
sorról 2.169 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
3.
Egyetért a majki közkút cseréjével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Majki
közkút cseréje sor létrehozásával a Szent Borbála tér kiviteli terve sorról 864 E Ft
átcsoportosításával biztosítja.
4.
Egyetért a Német dűlőben készülő közvilágítás kiépítés előterjesztés szerinti kiegészítésével.
A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Közvilágítás korszerűsítés sor
kiegészítésével a Szent Borbála tér kiviteli terve sorról 1.305 E Ft átcsoportosításával
biztosítja.
5.
Egyetért az új Szolgáltató Városközpont kialakítás I. üteméhez kapcsolódó alábbi
beruházások megvalósításával, melyhez a forrást a 2014. évi költségvetés az Új Szolgáltató
Városközpont előirányzaton biztosítja:
a) csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése: 4.000.000 Ft + ÁFA
b) klíma rendszer és kapcsolódó villamos szerelés kiépítése: 1.000.000 Ft + ÁFA
c) ablakpárkányok építési munkái: 1.387.000 Ft + ÁFA
d) fázisjavító kondenzátor egység telepítés: 615.000 Ft + ÁFA
e) új közvilágítási kábelek fektetési munkái, 3 db új és a régi közvilágítási oszlopok
elhelyezése, bekötése és üzembe helyezése: 2.152.000 Ft + ÁFA
6. a) Egyetért az 1. számú melléklet szerinti kivitelben a régi katolikus temető területén, az 1267
hrsz.-ú területen történő kereszt felállításával.
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6. b) A kereszt felállítása 1.500.000 Ft-os költségét Oroszlány város 2014. évi költségvetése
felhalmozási kiadások Sgrafittó felújítás sorról történő átcsoportosításával biztosítja, a Kereszt
állítás a Várdomb közi régi temetőben című sorra.
6. c) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Római Katolikus Egyháztól szerezze be a tulajdonosi
hozzájárulást ahhoz, hogy az 1267 hrsz.-ú ingatlan területén a kereszt felállításra kerülhessen.
7.

8.

Egyetért a városi térfigyelő rendszer előterjesztés szerinti (egy darab Sunel NVR rögzítő és
adatfeldolgozó 32 csatornás egység, kettő darab TB HDD adattároló egység és egy darab
monitor) fejlesztésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a „Városi térfigyelő
rendszer fejlesztése” sor létrehozásával a Szent Borbála tér kiviteli terve sorról 521 E Ft
átcsoportosításával biztosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy az 1-7. pont szerinti módosításokat a soron következő
költségvetés módosításkor a 2014. évi költségvetésben vezesse át.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2014. (IX.17.) Kt. határozata
a 41/9/2014. iktatószámú ügyben egyedi kérelem elbírálásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A 41/9/2014. iktatószámú ügyben temetési költségek csökkentése céljából személyi juttatásként az
elhunyt özvegye részére bruttó 25.000 Ft-ot nyújt az általános tartalék terhére.
2. Utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti bruttó 25.000 Ft és járuléka összeget a soron
következő költségvetés módosításkor a 2014. évi költségvetésben vezesse át.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2014. szeptember 21.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2014. (IX.30.) Kt. határozata
a napirendről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 30-ai rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
56. A költségvetés módosítása 60 éves városi rendezvények megvalósítása érdekében
Felelős:

Takács Károly polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2014. (IX.30.) Kt. határozata
a 60 éves városi rendezvények megvalósítása érdekében a költségvetés módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a) A 60 éves városi rendezvények megvalósítása érdekében a költségvetés 6. mellékletének „60
éve Oroszlány 2014 rendezvények” sorára „a 60 éve város program támogatása” című sorról
átcsoportosít 400.000,- Ft-ot.
1.b) az általános tartalék terhére 500.000,- Ft-ot csoportosít át a „60 éve Oroszlány 2014
rendezvények” sorára.
2.
Az ORTRI PLUSZ Kft. által későbbiekben visszautalásra kerülő 500.000,- Ft összeget az
általános tartalék sorra helyezi.
3.
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor az 1. és 2. pont
szerinti átcsoportosításról gondoskodjék.
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4.

Az ORTRI Plusz Kft.-t nem részesíti önkormányzati támogatásban mindaddig, amíg az
önkormányzattal szemben fennálló kötelezettségét nem teljesíti.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

66

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2014. (X.21.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 21-ei alakuló ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
1.
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
2.
Önkormányzati képviselők és a polgármester, eskütétele
3.
Alpolgármesterek választása, eskütétele
4.
Bizottsági tagok, tanácsnokok megválasztása, külső bizottsági tagok eskütétele
5.
A polgármester illetményének megállapítása
6.
Az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának megállapítása
7.
A Képviselő-testület munkatervének módosítása
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2014. (X.21.) Kt. határozata
az önkormányzati képviselők 2014. évi választásának eredményéről szóló tájékoztatóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Helyi Választási Bizottság
tájékoztatóját a 2014. évi október 12-ei önkormányzati képviselő választás eredményéről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2014. (X.21.) Kt. határozata
szavazólapra történő felkerülésről
Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta, hogy az alpolgármester
megválasztását célzó szavazólapra Rajnai Gábor neve társadalmi megbízatású alpolgármester
minőségben felkerüljön.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2014. (X.21.) Kt. határozata
szavazólapra történő felkerülésről
Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta, hogy az alpolgármester
megválasztását célzó szavazólapra Németh Gábor neve főállású alpolgármesteri minőségben
felkerüljön.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2014. (X.21.) Kt. határozata
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság elnökévé
Torma Lajos, a bizottság tagjaivá Hermann Istvánné és Vargáné Vojnár Katalin települési képviselőt
választotta meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2014. (X.21.) Kt. határozata
társadalmi megbízatású alpolgármester választásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány város társadalmi megbízatású
alpolgármesterének Rajnai Gábor települési képviselőt választja meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
167/2014. (X.21.) Kt. határozata
főállású alpolgármester választásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány város főállású alpolgármesterének
Németh Gábort választja meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
168/2014. (X.21.) Kt. határozata
bizottsági tagok, tanácsnokok megválasztásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Képviselő-testület bizottságai elnökeit és tagjait a következők szerint választja meg:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG:
Elnök: Papp Péter
Képviselő-testületi tag: Sólyom Jöran, Gyuga Mihály, Dr. Mátics István, Székely Antal
Külső bizottsági tag: Kristyák Viktor Metzger Gyula, Németh Ferenc, Túri Bernadett
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Mátics István
Képviselő-testületi tag: Vargáné Vojnár Katalin, Hermann Istvánné, Torma Lajos
Külső bizottsági tag: Módi Miklós, Hezler Gabriella, Dr. Holecz Csilla
MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
Elnök: Székely Antal
Képviselő-testületi tag: Dr. Mátics István, Orbán Ferenc, Szabó Mihály,
Külső bizottsági tag: Jugovics József, Hartmann József, Molnár István
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VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
Elnök: Sólyom Jöran
Képviselő-testületi tag: Gyuga Mihály, Hermann Istvánné, Torma Lajos
Külső bizottsági tag: Hartyáni László, Przygoczki Ferenc, Veilandics Béla
TÁRSADALMI ÉS SPORTCÉLÚ PÁLYÁZATOKAT BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
Elnök: Torma Lajos
Képviselő-testületi tag: Dr. Mátics István, Papp Péter, Szabó Mihály, Székely Antal
2.

Az alábbi feladatok ellátására tanácsnokká választja a következő személyeket:
a) önkormányzat gazdálkodásának felügyelete: Sólyom Jöran
b) a szociális, egészségügyi ellátás felügyelet: Vargáné Vojnár Katalin
c) városfejlesztési, városrendezési tervek és programok, beruházások, önkormányzati vagyon
hasznosításának felügyelete: Gyuga Mihály

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
169/2014. (X.21.) Kt. határozata
a polgármester illetményének megállapításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 2014. október 12. napjától kezdődően Lazók Zoltán, Oroszlány város polgármesterének
illetményét a törvényben meghatározott bruttó 523.500.- Ft-ban állapítja meg.
2. Az 1. pont szerinti, törvényben meghatározott illetmény és a költségtérítés kifizetéséről Oroszlány
Város Önkormányzata költségvetésének általános tartaléka terhére gondoskodik.
3. Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés módosításakor gondoskodjék az előirányzat 1.
pontban foglaltak szerint történő átcsoportosításáról.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
170/2014. (X.21.) Kt. határozata
az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának megállapításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Németh Gábor főállású alpolgármester illetményét bruttó 418.800,- Ft-ban állapítja meg.
2. Rajnai Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 235.620,- Ft-ban állapítja
meg.
3. Az 1-2. pont szerinti illetmény és tiszteletdíj, valamint a költségtérítés kifizetéséről Oroszlány
Város Önkormányzata költségvetésének általános tartaléka terhére gondoskodik.
4. Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés módosításakor gondoskodjék az előirányzat 1-3.
pontban foglaltak szerint történő átcsoportosításáról.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
171/2014. (X.21.) Kt. határozata
a Képviselő-testület munkatervének módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Önkormányzata
munkatervét módosítja, amelynek megfelelően a 2014. október 28-ai munkaülést a munkatervből törli,
egyidejűleg a 2014. október 28-ai munkaülés munkaterv szerint tervezett napirendjeit a 2014.
november 25-ei munkaülésén tárgyalja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
172/2014. (XI.11.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 11-ei rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
1. A 2014. évi költségvetés - 1/2014. (II.1.) önkormányzati rendelet - módosítása
2. A Képviselő-testület alakuló ülése óta történt fontosabb események, feladatok áttekintése
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
173/2014. (XI.11.) Kt. határozata
a Képviselő-testület alakuló ülése óta történt fontosabb események, feladatok áttekintéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület alakuló ülése óta történt
fontosabb események, feladatok áttekintéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
174/2014. (XI.25.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 25-ei munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. A helyi adókról szóló 18/2013.(XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 10/2009. (IV. 9.) önkormányzati rendelet
módosítása
4. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
5. A 20/2006. (X.11.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat és szabályozási
terv módosításával összefüggően a partnerségi egyeztetés rendjének meghatározása
6. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlésének összehívása, alapszabályának módosítása, személyi
döntések
7. Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. működésével kapcsolatos döntések
meghozatala
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Támogatási szerződések módosítása a működőképesség biztosítása érdekében
Döntés a bérlakás-üzemeltetés és közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése tárgyú közbeszerzési
eljárásokról
10. Együttműködési
Megállapodás
jóváhagyása
a
Belügyminisztérium
„Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektjében való részvétel céljából
11. Az ebrendészeti tevékenység ellátásával és a gyepmesteri telep üzemeltetésével kapcsolatos
döntés meghozatala
12. Szociális célú tűzifa biztosítása
13. Állami ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
14. 24 órás központi ügyelet kialakítására vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítása (Kömlőd
község költségviselésben való részvételről hozott Kt. határozata alapján)
15. Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálata
16. Tájékoztató Oroszlány város helyi autóbusz közlekedésének 2014. évi várható eredményéről,
javaslat a 2015. január 1-jétől érvényes menetrendre és a tarifák mértékére
17. Tájékoztató Oroszlány város 2013. évi környezeti állapotáról
18. Tájékoztató az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elmúlt egy évben végzett
munkájáról
19. Tájékoztató az Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület 2014. évi munkájáról
20. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
21. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
22. „Jó tanuló – jó sportoló” cím adományozása
8.
9.

Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
175/2014. (XI.25.) Kt. határozata
bizottságok személyi összetételének módosításáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2014. (X.21.) Kt. számú határozatának
1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
a) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság külső bizottsági tagjának Dr. Holecz Csilla helyett 2014.
december 1. napjától Illeg Pált választja meg.
b) A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külső bizottsági tagjának Veilandics Béla
helyett 2014. december 1. napjától Süli Ildikót választja meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2014. (XI.25.) Kt. határozata
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlésének összehívásáról, alapszabályának módosításáról,
személyi döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Kezdeményezi az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vezérigazgatójánál, hogy a Ptk. 3.270. §-a alapján 2014. december 22. napjára hívja össze a
Társaság Közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:
a) Az alapszabály módosítása
b) A vezérigazgató visszahívása, munkaviszonyának megszüntetése
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2.

3.

c) Vezérigazgató választása, díjazásának megállapítása
d) Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása
e) A Felügyelő Bizottság tagjai visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok megválasztása,
díjazásuk megállapítása
f) Egyebek
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Közgyűlésén Oroszlány Város Önkormányzatát, mint részvény-tulajdonost
képviselje, szavazatával az alábbiakat támogassa:
a) az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, 19. számú módosításának, és az azzal egységes
szerkezetbe foglalt Alapszabályának az elfogadását, azzal, hogy a társaság a Ptk.
rendelkezéseivel összhangban állóan működik tovább.
b) Lázár Mózes vezérigazgató vezérigazgatói megbízása 2014. december 31. napjával
történő megszüntetését,
c) Kontschán Jenő 2015. január 1. napjától kezdődően, a 2016. üzleti évet lezáró taggyűlésig,
de legkésőbb 2017. május 31. napjáig történő vezérigazgatóvá választását, vezérigazgatói
alapbérének: havi bruttó 727.500,- Ft-ban, valamint prémiumának az alapbér 35 %-ában
történő meghatározását,
d) Szedlák János, Kontschán Jenő, Molnárné dr. Bosnyákovits Laura, 2015. január 1.
napjától a 2016. üzleti évet lezáró taggyűlésig, de legkésőbb 2017. május 31. napjáig
terjedő időtartamra az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága tagjává választását, a Társaság Javadalmazási Szabályzata szerinti díjazással.
e) az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságból
Molnárné dr. Bosnyákovits Laura, Sulyok Tiborné, Huber Antal, Cseh Béla, Szabó
György 2014. december 31. napjával történő visszahívását,
f) Koroknyainé Nagy Csilla, Sulyok Tiborné, Przygoczki Ferenc, 2015. január 1. napjától a
2016. üzleti évet lezáró taggyűlésig, de legkésőbb 2017. május 31. napjáig terjedő
időtartamra az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő
Bizottság tagjává választását, a Társaság Javadalmazási Szabályzata szerinti díjazással.
g) Egyetért a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészének
3.000.000 Ft készpénz ellenében történő megvásárlásával. Kezdeményezi az üzletrész
átruházási szerződéssel kapcsolatos eladói döntés Közgyűlés általi meghozatalát,
felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti üzletrész átruházási
szerződés Közgyűlés általi döntést követő aláírására.
h) A 2. g. pontban meghatározott vételárat Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a cégváltozások cégbírósági bejegyzése során, a jogszabályi
változásokkal összefüggésben esetlegesen kiadott hiánypótlási eljárásban, az alapszabály
módosításokhoz a Képviselő-testület nevében járuljon hozzá.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. november 29.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
177/2014. (XI.25.) Kt. határozata
az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. működésével kapcsolatos döntések
meghozataláról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Zrt. működésével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló tájékoztatót.
2. Egyetért az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlésének alábbi napirendi
pontokkal 2014. december 10. napjára történő összehívásával:
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3.

4.

a) Tájékoztatás a társaság gazdálkodásának helyzetéről, a likviditás biztosítása érdekében
szükséges intézkedések meghozatala
b) Igazgatóság tagjainak visszahívása, új igazgatósági tagok megválasztása, díjazásuk
megállapítása
c) A felügyelő bizottság tagjai visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok megválasztása,
díjazásuk megállapítása
d) Alapszabály módosítása
e) Döntés az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő
VARIKONT Szolgáltató Kft. üzletrészének értékesítéséről.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Közgyűlésén Oroszlány Város Önkormányzatát, mint részvény-tulajdonost képviselje,
szavazatával az alábbiakat támogassa:
a) Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapszabálya az előterjesztés 2. számú
melléklete szerint, és az azzal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya az előterjesztés 3.
számú melléklete szerint történő módosítását.
b) Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. Igazgatóságából dr. Holecz Csilla és
Kormosné dr. Kovács Katalin 2014. december 31. napjával történő visszahívását, Szegedi
Tibort, 2015. január 1. napjától a 2016. üzleti évet lezáró taggyűlésig, de legkésőbb 2017.
május 31. napjáig terjedő időtartamra az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Igazgatósága elnökévé választását 155.000 Ft/hó díjazással, Óvári Lászlót és dr. Holecz
Csillát 2015. január 1. napjától a 2016. üzleti évet lezáró taggyűlésig, de legkésőbb 2017.
május 31. napjáig terjedő időtartamra az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Igazgatósága tagjává választását 135.000 Ft/hó díjazással.
c) az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságból Papp Péter,
Veilandics Béla, dr. Molnár Miléna 2014. december 31. napjával történő visszahívását,
Rozmann Richárdot, 2015. január 1. napjától a 2016. üzleti évet lezáró taggyűlésig, de legkésőbb
2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Zrt. Felügyelő Bizottság elnökévé választását 101.250.-Ft/hó díjazással, Erős Ferencet és
Veilandics Bélát 2015. január 1. napjától a 2016. üzleti évet lezáró taggyűlésig, de legkésőbb
2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Zrt. Felügyelő Bizottság tagjává választását 64.800.- Ft/hó díjazással.
d) Egyetért a VARIKONT Kft. üzletrészének 1.732.000,- Ft készpénz ellenében történő
megvásárlásával. Kezdeményezi az üzletrész átruházási szerződéssel kapcsolatos eladói
döntés Közgyűlés általi meghozatalát, felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés
melléklete szerinti üzletrész átruházási szerződés Közgyűlési döntést követő aláírására.
e) A d. pontban meghatározott vételárat Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a cégváltozások cégbírósági bejegyzése során, a jogszabályi
változásokkal összefüggésben esetlegesen kiadott hiánypótlási eljárásban, az alapszabály
módosításokhoz a Képviselő-testület nevében járuljon hozzá.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. november 29.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
178/2014. (XI.25.) Kt. határozata
az Oroszlányi Szabadidő Egyesület, valamint az OSE Lions Oroszlányi Sportegylet kérelméről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlányi Szabadidő Egyesületet a folyamatos működés érdekében 2015. január és 2015.
február hónapra havi 1 millió Ft összegű támogatásban részesíti. A támogatást Oroszlány Város
Önkormányzata és az Oroszlányi Szabadidő Egyesület között létrejött szerződésnek megfelelő
módon, azaz a tárgyhó 5. napjáig utalja át az Oroszlányi Szabadidő Egyesület számára.
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2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

A 2015. év további hónapjaira vonatkozó támogatásról az előző évi egyesületi tevékenységről
szóló beszámoló Képviselő-testületi elfogadását követően, 2015. február hónapban hoz döntést.
Az 1. pontban meghatározott támogatás anyagi fedezetét a 2015. évi költségvetésében tervezi.
Az OSE Lions Oroszlányi Sportegyletet a folyamatos működés érdekében 2014. december, 2015.
január és 2015. február hónapra havi 2 millió Ft összegű támogatásban részesíti. A támogatást az
Oroszlány Város Önkormányzata és az OSE Lions Oroszlányi Sportegylet között létrejött
szerződésnek megfelelő módon, azaz a tárgyhó 5. napjáig utalja át az OSE Lions Oroszlányi
Sportegylet számára.
A 2015. év további hónapjaira vonatkozó támogatásról az előző évi egyesületi tevékenységről
szóló beszámoló Képviselő-testületi elfogadását követően, 2015. február hónapban hoz döntést.
Az 4. pontban meghatározott támogatás 2015. évi költségvetést terhelő anyagi fedezetét a 2015.
évi költségvetésében tervezi. A 2014. évi 2 millió Ft-ot a „Hómunka” előirányzatáról történő
átcsoportosítással biztosítja.
Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert az 1., valamint a 4. pontban meghatározott támogatási
megállapodás megkötésére.
Utasítja a polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a legközelebbi költségvetés
módosításakor gondoskodjon.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
179/2014. (XI.25.) Kt. határozata
a bérlakás-üzemeltetés és közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése tárgyú közbeszerzési
eljárásokról szóló döntésről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a)
Felveszi a 2014. évi közbeszerzési tervébe az önkormányzati bérlakás-üzemeltetés tárgyú
közbeszerzési eljárást és felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert az eljárás előkészítésére a
következők szerint:
a) a szerződés időtartama: 4 év határozott idő
b) a részletes szerződéses feltételeket is tartalmazó ajánlati dokumentációt Oroszlány Város
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján a Közbeszerzési Munkacsoport
hagyja jóvá.
c) az előkészített dokumentáció alapján a közbeszerzési eljárás megindítására kizárólag
abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 9. § k) pontjában írt kivétel alkalmazásának feltételei nem állnak fenn
1.b)
Egyetért az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-vel fennálló, bérlakás üzemeltetésére vonatkozó
jelenlegi szerződésnek az új szerződés hatályba lépésének időpontjáig, de legkésőbb 2015.
június 30. napjáig történő meghosszabbításával és felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert a
szerződésmódosítás aláírására.
2.
Felveszi a 2014. évi közbeszerzési tervébe az Oroszlány város közigazgatási területén
található közvilágítási berendezések (lámpahelyek) aktív elemeinek és a fotovoltaikus lámpák
üzemeltetése, karbantartása tárgyú közbeszerzési eljárást és felhatalmazza Lazók Zoltán
polgármestert az eljárás megindítására a következők szerint:
a) a szerződés időtartama: 4 év határozott idő
b) a részletes szerződéses feltételeket és a dokumentációt Oroszlány Város
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján a Közbeszerzési Munkacsoport
hagyja jóvá.
3.
Egyetért az ASZÓDIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
fennálló, Oroszlány város közigazgatási területén található közvilágítási berendezések
(lámpahelyek) aktív elemeinek üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó jelenlegi
szerződésnek a közbeszerzési eljárásban kiválasztott üzemeltetővel megkötendő szerződés
hatályba lépésének időpontjáig, de legkésőbb 2015. június 30. napjáig történő
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meghosszabbításával és felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. november 29.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
180/2014. (XI.25.) Kt. határozata
Együttműködési Megállapodás jóváhagyása a Belügyminisztérium „Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektjében való részvétel céljából
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata vegyen részt a KDOP-6.2.1/K-13-20140002 azonosítószámú „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi
kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektekben
Oroszlány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése érdekében.
2. Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert a Belügyminisztériummal kötendő együttműködési
megállapodás előterjesztés szerinti tartalommal történő megkötésére, és felhatalmazza az
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2014. (XI.25.) Kt. határozata
az ebrendészeti tevékenység ellátásáról és a gyepmesteri telep üzemeltetéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert Oroszlány Város Önkormányzata és Szalczinger
Ferenc egyéni vállalkozó között fennálló, az ebrendészeti tevékenység ellátására és a gyepmesteri
telep üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződés további 1 évvel, 2015. december 31-éig
történő meghosszabbítására, a 2014. évi díjazással, azaz havi 415.578,- Ft + ÁFA (4.986.936,Ft/év + áfa, összesen 6.333.409,- Ft/év) vállalkozói díj ellenében.
2. Az ebrendészeti tevékenység ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére anyagi fedezetet
biztosít a 2015. évi költségvetésében az 1. pont szerinti mértékig.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. november 29.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2014. (XI.25.) Kt. határozata
a szociális célú tűzifa biztosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Hozzájárul a szociálisan rászoruló családok tűzifával történő támogatásához. A szociális célú tűzifa
támogatás költségére 1.600.200 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetés szociális célú tűzifa
előirányzata terhére.
2. Utasítja az Önkormányzati Szociális Szolgálat vezetőjét, hogy gondoskodjon az Önkormányzat
által megrendelt, és a Vértesi Erdő Zrt. által leszállított tűzifa szociálisan rászorultak részére
történő szétosztásáról.

75

Határidő:
Felelős:

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

2014. december 3.
2014. december 20.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Önkormányzati Szociális Szolgálat

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2014. (XI.25.) Kt. határozata
állami ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő Oroszlány, Népek barátsága utca
18. számú, 1982/A/40 helyrajzi számon felvett, iroda megnevezésű, 71 m2 területű ingatlan 1/1
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és orvosi rendelő céljára kívánja felhasználni.
3. Vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Nyilatkozik, hogy az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlány, Népek barátsága utca 18. számú, 1982/A/40
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV
Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegye.
6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlány, Népek barátsága utca 18. számú és 1982/A/40
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2014. (XI.25.) Kt. határozata
24 órás központi ügyelet kialakítására vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az INTERNATIONAL AMBULANCE SERVICE Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal (székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.) 2014. szeptember
29-én megkötött, „24 órás központi ügyelet kialakítása Oroszlány településen a meglévő központi
ügyeleti szerződés által le nem fedett időszakban (munkanapokon 08-tól 16 óráig) történő
szolgáltatásnyújtással” tárgyú szerződés VII.4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„VII.4. Oroszlány Város Önkormányzata a járásban lévő települési önkormányzatokat megkereste
a központi ügyelethez való csatlakozás és a költségek viselésében való közreműködés érdekében.
A megkeresetett községi önkormányzatok közül Kömlőd Község Önkormányzata 125/2014. (IX.
25.) Kt. határozatával döntött a 24 órás központi ügyelethez való csatlakozásról, míg a járásban
található többi településtől olyan visszajelzés érkezett, hogy a 24 órásra kiterjesztett központi
ügyelethez nem kívánnak csatlakozni.
Kömlőd Község Önkormányzatának 125/2014. (IX. 25.) Kt. határozata alapján Felek rögzítik,
hogy a VII.1. pontban rögzített, 989.000,- Ft/hó összegű díjból Oroszlány Város Önkormányzata
által fizetendő összeg: 939.000,- Ft/hó, Kömlőd Község Önkormányzata által fizetendő összeg:
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2.

50.000,- Ft/hó, amely összegekről a Szolgáltató a szerződés VII.2. pontjában rögzítettek szerint
közvetlenül állít ki számlát Oroszlány Város, illetve Kömlőd Község Önkormányzatai nevére.”
Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. december 3.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2014. (XI.25.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,
valamint az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának
jóváhagyásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
2. Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. november 29.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2014. (XI.25.) Kt. határozata
a Vértes Volán Zrt. Oroszlány Város helyi autóbusz közlekedésének 2014. évi várható
eredményéről, Oroszlány város helyi autóbusz közlekedésének 2015. évi támogatásáról,
és a 2015. január 1-jétől érvényes menetrendről, tarifákról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Vértes Volán Zrt. tájékoztatóját Oroszlány Város helyi autóbusz közlekedésének
2014. évi várható eredményéről.
2. Egyetért azzal, hogy 2014. november 17-étől a Vértes Volán Zrt. bővíti a férőhely-kapacitást a
járatokon oly módon, hogy az eddigi két csuklós autóbusz helyett három csuklós autóbusszal
végzi a feladatot.
3. A helyi közösségi közlekedés működtetésére 21.480 E Ft összegű anyagi fedezetet biztosít a
2015. évi költségvetésében a menetrend és a viteldíjak változatlanul hagyásával.
4. Felkéri a Vértes Volán Zrt.-t, hogy végezzen utasfelmérést az Ipari Parki járatokon, és – a
márciusi beszámoló megküldésével egyidejűleg – tegyen javaslatot a járatok útvonalának
optimalizálására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2014. (XI.25.) Kt. határozata
Oroszlány város 2013. évi környezeti állapotáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány város 2013. évi
környezeti állapotáról szóló tájékoztatót.
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Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

2014. november 29.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2014. (XI.25.) Kt. határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság elmúlt egy évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóról szóló határozati javaslatot az
alábbi 2. ponttal egészíti ki: „Köszönetét fejezi ki az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság dolgozóinak, a parancsnokság munkájában részt vevőknek áldozatos munkájukért”.
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2014. (XI.25.) Kt. határozata
az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elmúlt egy évben végzett munkájáról szóló
tájékoztatóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elmúlt egy évben végzett munkájáról adott
tájékoztatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2. Köszönetét fejezi ki az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság dolgozóinak, a
parancsnokság munkájában részt vevőknek áldozatos munkájukért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2014. (XI.25.) Kt. határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület
2014. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóról szóló határozati javaslatot az alábbi 2. ponttal
egészíti ki: „Köszönetét fejezi ki az Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület munkájában részt
vevőknek az egyesületben végzett áldozatos munkájukért.”
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2014. (XI.25.) Kt. határozata
az Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület 2014. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület elmúlt egy évben végzett munkájáról adott
tájékoztatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az Oroszlány Város
Polgárőrsége Egyesület munkájában részt vevőknek az egyesületben végzett áldozatos
munkájukért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2014. (XI.25.) Kt. határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja azon módosító javaslatot, hogy
az előterjesztés határozati javaslatának 2. pontja egészüljön ki az alábbi mondattal: 2. ...”Indokolt
esetben a meghatározott kilométer-maximum túlléphető a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása
mellett.”
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2014. (XI.25.) 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. 2014. október 21. napjától kezdődően a polgármester részére Skoda 3T típusú gépjárműhasználat
céljából évi 36.000 km nagyságú hivatali gépjárműhasználatot határoz meg. Indokolt esetben a
meghatározott kilométer-maximum túlléphető a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
3. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
tagként Rajnai Gábor alpolgármestert, Rajnai Gábor alpolgármester akadályoztatása esetére
Németh Gábor alpolgármestert delegálja.
4. A 2015. évi Belső Ellenőrzési Tervébe felveszi az Önkormányzati Szociális Szolgálat
utóellenőrzését.
5. Egyetért az oroszlányi Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola jelenlegi igazgatójának,
Domina Józsefnek további öt évre történő intézményvezetői kinevezésével.
6. Tudomásul veszi, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. „Az oroszlányi erőmű és városi hőfogadó
közötti távhővezeték rekonstrukciója” érdekében 160 millió forint összegű ÁFA hitelkeret
biztosítására a K&H Bankkal hitelszerződést kötött.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2014. (XI.25.) Kt. határozata
a „Jó tanuló, jó sportoló” pályázat elbírálásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntető címet adományoz: Bodnár Krisztián, Borsi Levente, Krajczár
Dominik, Novák Bence, Pordán Petra, Roth Vivien Alexandra, Schlága Dorina, Varga Tamás
tanulók részére.
2. Utasítja Lazók Zoltán polgármestert, hogy 2014. decemberében adja át a kitüntetéseket.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a kitüntetések átadására:
a határozat kihirdetéséért:
a kitüntetések átadásáért:

2014. november 29.
2014. december 16.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Lazók Zoltán polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2014. (XII.16.) Kt. határozata
a napirendre vételről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a december 16-ai ülésén 20. napirendi
pontként tárgyalja „A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ igazgatójának felmentéséről és vezetői
megbízásának visszavonásáról” című előterjesztést.
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
196/2014. (XII.16.) Kt. határozata
a napirendről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december 16-ai munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.
A 2014. évi költségvetés - 1/2014. (II.1.) önkormányzati rendelet - módosítása
2.
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 7/2012.
(III.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
3.
A köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket és közszolgálati ügykezelőket
megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet módosítása
4.
Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 10/2009. (IV.9.) önkormányzati rendelet
módosítása
5.
A 2015. évi költségvetési irányelvek meghatározása
6.
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások 2015. évi üzemeltetése, javaslat a lakbér 2015. évi
mértékére, javaslat a bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő 2015. évi feladatokra
7.
Tájékoztatás a Magyar Posta Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodás Képviselő-testület
által jóváhagyott változata aláírásának meghiúsulásáról, döntés a Magyar Posta Zrt. által
elfogadásra javasolt változatról
8.
Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról, Ócsa, Taksony és Délegyháza települések csatlakozásáról és
Oroszlány Város rövid távú stratégiai hulladékgazdálkodási- és egyéb közszolgáltatási
tevékenységének vizsgálatáról
9.
Fogászati ügyelet ellátása
10. Iskolatej és kifli biztosítása az oroszlányi köznevelési intézmények I-VIII. évfolyamán tanuló
gyermekek számára az iskolagyümölcs-program kiegészítéseként a 2015. évben
11. Önkormányzati Tűzoltóság támogatásáról szóló előszerződés jóváhagyása
12. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata által alapított közalapítványok működéséről,
vagyonáról, közhasznúsági jogállás megszerzése érdekében szükséges döntések
13. Tájékoztató Oroszlány város nemzetközi kapcsolatairól
14. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
15. Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi ünnepi programterve
16. Tájékoztató „A 60 éve” Oroszlány 2014. című 2014. évi jubileumi programterv
megvalósításáról
17. A 2015. évi belsőellenőrzési terv előterjesztése
18. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
19. Kérdés, interpelláció
20. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ igazgatójának felmentéséről és vezetői megbízásának
visszavonásáról
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
197/2014. (XII.16.) Kt. határozata
A 2015. évi költségvetési irányelvek meghatározásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés tervezéséhez és
végrehajtásához az alábbi irányelveket határozza meg:
1. A működési kiadásokkal kapcsolatos irányelvek:
a) Pótlólagos források feltárásával és kiaknázásával kell a feladatellátás színvonalának
megtartását elősegíteni
b) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatellátás ráfordításokkal arányos,
elvárásoknak megfelelő megvalósítását
c) A városüzemeltetéshez kapcsolódó szerződéseket folyamatosan felül kell vizsgálni, a
működési kiadások ésszerűsítése érdekében
d) Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos forrásokra
e) A működési kiadásokat minden intézménynél 5%-al csökkenteni kell, a bevételek nem
csökkenthetőek
2. A fejlesztésekkel és a bevételekkel kapcsolatos irányelvek:
a) Kiemelt feladatként kell kezelni a sikeres pályázatokhoz kapcsolódó saját erő forrásának
biztosítását
b) A felhalmozási kiadások kizárólag pályázati úton elnyert pénzeszközök alapján növelhetők
amennyiben a saját erő is rendelkezésre áll
c) Felhalmozási bevételeket kizárólag rendelkezésre álló szerződés alapján lehet tervezni
d) Folytatni kell az önkormányzati vagyon felülvizsgálatát és hasznosítását a saját bevételek
növelése, a felhalmozások saját erejének biztosítása, illetve a működési költségek csökkentése
érdekében
e) Ösztönözni kell városunkban a befektetői készséget elsősorban a munkahelyteremtés és az
infrastrukturális szolgáltatások bővítése érdekében
f) Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos működési és fejlesztési
forrásokra
g) Felhalmozási célú pénzeszközátadás forrása csak saját bevétel lehet
3. A 2015. évi költségvetés készítésének további munkálatait a határozat 1. számú mellékletben
meghatározott ütemterv szerint kell végrehajtani.
Felelős:
Határidő:

Lazók Zoltán
a 2015. évi költségvetési rendelet elkészítése
1. számú melléklet
ÜTEMTERV
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megalkotásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) előírása szerint a költségvetési
rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő
negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Határidők:

Feladatok:

2014. dec. 16.

Képviselő-testületi ülés: a Képviselő-testület dönt a 2015. évre vonatkozó
költségvetési koncepció meghatározásáról, elfogadásáról.

2015. jan. 15.

Szakbizottságok: a Pénzügyi Osztály által összesített 2015. évi keretszámokat
költségvetési soronkénti bontásban felülvizsgálják, egyeztetéseket követően
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meghatározzák, és benyújtják a jegyzőnek. A Városfejlesztési Bizottság a
bevételi lehetőségek ismeretében javaslatot tesz a fejlesztési prioritásokra.
2015. jan. 19.

Pénzügyi Bizottság: Kialakítja a 2015. évi költségvetés-tervezet részletes
tervszámait.

2015. jan. 26.

Pénzügyi Osztály: A jegyző útmutatása alapján összeállítja az önkormányzat
2015. évi költségvetésének tervezetét.

2015. jan. 28.

A könyvvizsgáló: elkészíti írásos jelentését a rendelettervezetről.
A Pénzügyi Bizottság: véleményezi a rendelettervezetet.

2015. jan. 29.

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

2015. febr. 10.

Képviselő-testületi ülés: A 2015. évi költségvetési rendelet tárgyalása.

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
198/2014. (XII.16.) Kt. határozata
bérlakás üzemeltetési szerződés módosításáról, a lakbér 2015. évi mértékéről, és a bérlakásrendszer átalakításával összefüggő 2015. évi megállapodás megkötéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a 2015. évi lakbérek változatlanul hagyásával.
2. A bérlakásokat továbbra is a befolyt lakbérből, a helyi rendelet szerinti lakbértámogatásból és a
befolyt közüzemi díj (vízdíj) bevételekből üzemelteti, azzal, hogy a bevételekből meg nem térülő
igazolt kiadásokat – az előterjesztés 2. melléklet szerinti üzemeltetési szerződésben meghatározott
időtartamra – 461.250 Ft/hó összegben az önkormányzat kiegészítésként megtérít.
3. Egyetért az önkormányzati bérlakások üzemeltetése tárgyban Oroszlány Város Önkormányzata és
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között létrejött szerződésnek az előterjesztés 2. melléklete szerinti
módosításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
4. Egyetért a bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő feladatok tervezésével, az előterjesztés 3.
melléklet szerinti megállapodásban meghatározott időtartamig bruttó 2.150.000 Ft összegű
várható kiadással. Az ezzel összefüggő 2015. évi feladatokról szóló szerződést az előterjesztés 3.
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2014. (XII.16.) Kt. határozata
a Magyar Posta Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodás Képviselő-testület által
jóváhagyott változata aláírásának meghiúsulásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Tudomásul veszi a 150/2014. (IX.9.) Kt. határozattal jóváhagyott tartalmú együttműködési
megállapodás aláírásának meghiúsulásáról szóló tájékoztatót és egyidejűleg hatályon kívül
helyezi a 150/2014. (IX.9.) Kt. határozatát.
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2.

3.

Az Új Szolgáltató Városközpont projektben való részvételről szóló, a Magyar Posta Zrt. által az
előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyott együttműködési megállapodás
tartalmával nem ért egyet, annak aláírásához nem járul hozzá.
Utasítja a polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a Magyar Posta Zrt.-vel az „Új
Szolgáltató Városközpont” épületbe költözés feltételeiről. A tárgyalások meghiúsulása esetén
vizsgálja meg az épület további, más célú hasznosításának lehetőségét.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. december 20.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
200/2014. (XII.16.) Kt. határozata
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról és Oroszlány Város Önkormányzata tagságával kapcsolatos
kérdésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását az alábbi tartalommal elfogadja:
1.1. A Társulási Megállapodás PREAMBULUM rész hatodik bekezdésének második
mondata a következők szerint módosul:
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat
szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az
arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő
Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-a értelmében.
1.2.A Társulási Megállapodás I. része a következőkkel egészül ki:
A Társulás törzskönyvi azonosító száma:592479
1.3. A Társulási Megállapodás III. rész első bekezdése a következők szerint módosul:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában
foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik,
működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.)
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
1.4. A Társulási Megállapodás III. rész negyedik bekezdése a következők szerint
módosul:
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi
törvényességi felügyelet céljából az illetékességgel rendelkező Kormányhivatalnak, valamint a
Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező
Igazgatóságának.
1.5. A Társulási Megállapodás IV/1. pontjának első bekezdése a következők szerint
módosul:
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a hazai
irányadó jogszabályokat, különösen az Mötv. rendelkezéseit veszik figyelembe.
1.6. A Társulási Megállapodás IV/2. pontjának utolsó két bekezdése IV/2.4. pont megjelölést
kap, melyek közül egyidejűleg az első bekezdés a következők szerint módosul:
Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó
nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt érdekeihez igazodóan a
kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket egységesítik, módosítják. A tagi önkormányzatok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő
előterjesztésekre a kézhezvételtől számított 30 napon belül tesznek észrevételt, módosító
javaslatot, melyet írásban haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen
határidő lejártát követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagi önkormányzatok
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kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi önkormányzatok
módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított
30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács
elnökének megküldenek.
1.7. A Társulási Megállapodás IV/3. pontjának első bekezdése a következők szerint
módosul:
Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak
érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer
működése, a közszolgáltatás megszervezése a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind
pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján ugyanezen törvény 33.§, 34.§, 37.§, 90.§ (5) és (8)
bekezdésekben, a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott
szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a
Társulásra átruházzák.
1.8. A Társulási Megállapodás IV/3.2. pontjának c) bekezdése a következők szerint
módosul:
c) a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás,
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban megállapított
rendeletalkotási tárgykörben
1.9. A Társulási Megállapodás IV/4 pontja két bekezdésre módosul az alábbiak szerint:
Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés szervezeti,
gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítják meg:
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a tagönkormányzatok
a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és hatáskörök ellátására hozták létre. A
Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a tagönkormányzatok tekintetében a
megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében.
E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a
hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során a
projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és az effektív
hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a Társulás az általa kiválasztott
közszolgáltató(k)nak adja át.
A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint kell
az üzemeltetőt kiválasztani.
1.10. A Társulási Megállapodás V. fejezet első bekezdése a következőkkel egészül ki:
A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik.
A Társulás szakágazati besorolása:382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatás
045120 Út, autópálya építése
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
061020 Lakóépület építése
1.11. A Társulási Megállapodás V/1.a) pont első bekezdése a következők szerint módosul:
A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a 2007.
évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének meghatározása folyamán
mindenkor az Mötv. 146. § (3) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott lakosságszámot
tekintik irányadónak, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.
1.12. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdése a következőkkel egészül
ki:
Az elnök beszámolójának elfogadásáról a Társulási Tanács dönt.
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1.13. A Társulási Megállapodás V/1.d) pont első bekezdésének második mondata a
következőkkel egészül ki:
mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.
1.14. A Társulási Megállapodás V/1.f) pont második bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat
vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a Társulás vagyona és arra a Polgári
Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel a Mötv.
90.§ (4) bekezdésben foglalt rendelkezésekre.
1.15. A Társulási Megállapodás V/2. pont az alábbiak szerint módosul:
A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet,
gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi
vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre vonatkozó
hatáskörök az Áht. 9.§-ban foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A Társulás
által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a Társulási
Tanács elnöke.
1.16. A Társulási Megállapodás VII/1.1. pont i) bekezdése hatályát veszti, továbbá az a),
l), o) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesek, Operatív Tanács tag, Operatív
Tanács elnöke, Felügyelő Bizottsági tag, Felügyelő Bizottság elnöke a megválasztása,
visszahívása,
l. a Tagok között felmerülő vitás kérdések megtárgyalása,
o. Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a kiemelt
munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása) gyakorlása
1.17. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont második és harmadik bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell
hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével
indítványozza, ha azt a Társulási Operatív Tanács, a Felügyelő Bizottság indítványozza,
illetve ha a törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva azt az illetékes Kormányhivatal
kezdeményezi.
A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és két elnökhelyettes választ.
A Társulási Tanács az elnökhelyettesek megválasztásával egyidőben határozattal dönt az
általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes személyéről. A Társulás érintett
tisztségviselőinek megbízatása határozatlan időre szól.
1.18. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont negyedik bekezdés második mondata az
alábbiak szerint módosul:
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel megbízott
elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal korábban.
1.19. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont hetedik bekezdés második és harmadik
mondata az alábbiak szerint módosul:
Ezen személyek az elnök meghívása alapján az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási Tanács ülésén a
munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője valamint a Projekt
Irodavezető tanácskozási joggal vesz részt.
1.20. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés negyedik kis
bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban
résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.
1.21. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdésének b.,f.,g.,m. pontjai
hatályukat vesztik, a j., o. pontok az alábbiak szerint módosulnak:
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gondoskodik a pályázatok benyújtásáról
a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói
jogok gyakorlása.
1.22. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont második bekezdése az alábbiakkal egészül
ki:
önkormányzati képviselői mandátumának elvesztésével.
1.23. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont hatodik és nyolcadik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
Az elnök lemondása esetén az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes köteles az új
elnök személyének megválasztásáig az elnök megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a
lemondástól számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök
megválasztásának céljából.
A Társulás elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve az elnök akadályoztatása esetén
teljes jogkörrel az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes helyettesíti. A Társulási
Tanács elnökének és az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettesnek egyidejű
akadályoztatása esetén az elnököt teljes jogkörrel az általános helyettesítési joggal nem
rendelkező elnökhelyettes helyettesíti. Mindhárom tisztségviselő egyidejű akadályoztatása
esetén az elnök jogkörében a korelnök jár el.
1.24. A Társulási Megállapodás VII/2. pont harmadik bekezdése a következővel egészül
ki:
és a Projekt Irodavezető.
1.25. A Társulási Megállapodás VII/2. pont negyedik bekezdése első mondata az
alábbiak szerint módosul:
A Társulási Operatív Tanács üléseit az Operatív Tanács elnöke hívja össze.
1.26. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése első mondata az alábbiak
szerint módosul:
A Projekt Iroda az Áht. 3.§. (3) bekezdés e) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési
szerv.
1.27. A Társulási Megállapodás VII/3. pont harmadik bekezdése negyedik mondata az
alábbiak szerint módosul:
A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás
Tanácsának elnöke gyakorolja.
1.28. A Társulási Megállapodás VII/3. pont a „Társulás működésével összefüggő
tevékenységek” elnevezésű felsorolás első mondata az alábbiak szerint módosul:
Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak,
felügyeleti szerveknek és a munkaszervezetnek a projektekről,
1.29. A Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdése első és harmadik
mondata az alábbiak szerint módosul:
A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze.
Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt Irodavezető.
1.30. A Társulási Megállapodás VII/4. pont „ Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre”
elnevezésű felsorolás b),c),g),h) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
b) megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési
javaslatát, éves költségvetés végrehajtásáról készült féléves és éves beszámoló
tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi
üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés
szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
c) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit,
bankszámláját, pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati
fegyelem érvényesítését megvizsgálni;
g) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát
h) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat
j.
o.
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1.31. A Társulási Megállapodás VII/5. pont második bekezdés harmadik pontja az
alábbiak szerint módosul:
A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, az Operatív Tanács valamint a Felügyelő Bizottság
munkájának segítése,
1.32. A Társulási Megállapodás VIII. fejezet első bekezdés második mondata az alábbiak
szerint módosul:
Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét a Társulás elnökének helyettesítésére
vonatkozó szabályok szerint kell ellátni.
1.33. A Társulási Megállapodás XI/1. pont negyedik és nyolcadik bekezdésében foglaltak
hatályukat vesztik és a harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:
A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával
valamint a harmadik negyedév utolsó napjával lehet.
1.34. A Társulási Megállapodás XI/1. pont ötödik bekezdése a következőkkel egészül ki:
A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony
kiválással mindaddig, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem
rendezi.
1.35. A Társulási Megállapodás XI/2. pont harmadik bekezdéssel egészül ki az alábbiak
szerint:
Lényeges kötelezettségszegésnek minősül a Tag részéről a Társulási Megállapodás IV/2.
pontja alatt meghatározott tagi kötelezettségek nem teljesítése, fejlesztési-, működési
hozzájárulás nem fizetése.
1.36. A Társulási Megállapodás XI/3. pont első és második bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulási Tanács javaslata alapján, a Társulásban
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló
határozata alapján kerülhet sor, kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei számára,
amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak
csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az
kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében
kötelezőnek ismerik el.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó
Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési
hozzájárulást biztosítja. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1.
napjával lehet.
1.37. A Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdés első mondata az alábbiak
szerint módosul:
Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása,
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából
jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a
hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk,
valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől az éves működési hozzájárulás
összegének visszamenőlegesen történő megfizetését.
1.38. A Társulási Megállapodás XI/3. pont negyedik bekezdése hatályát veszti.
1.39. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hatodik bekezdés utolsó mondata az
alábbiak szerint módosul:
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Mötv. és az Áht.
az irányadó.
1.40. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hetedik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott a Társulás tagjai által
átruházott feladatokat 2010. április 1. naptól látja el.
1.41. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet kilencedik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
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A fentiek szerint ezen szerződést – a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok 10 eredeti
példányban jóváhagyólag aláírták. Az eredeti példányokból 5 példány a munkaszervezeti
feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal irattárában, 5 példány a Projekt Iroda irattárában
helyezendő el, melyek hivatalos célra felhasználhatók. Mindegyik szervezet 2-2 eredeti
példányt köteles az irattárában megőrizni. A Társulás tagjai az eredeti példány Társulási
Tanács elnöke által hitelesített másolatát őrzik saját irattárukban.
1.42. A Társulási Megállapodás 5. számú melléklete hatályát veszti.
2. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy Ócsa Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség
Önkormányzata 2015. január 1. napjával csatlakozzon a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. A csatlakozás feltételeit a
következőképpen fogadja el:
Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új projekt előkészítése zajlik,
amelynek költségei ezt követően fognak jelentkezni, a Képviselő-testület nem
javasolja az újonnan csatlakozó önkormányzatokra a Társulási Megállapodás XI/3.
pont harmadik bekezdésében foglaltak alkalmazását.
3. Délegyháza Község Önkormányzatának 2015. január 1-vel történő csatlakozásához
hozzájárulását megadni nem tudja, mivel a csatlakozási szándékról a társulni kívánó
önkormányzat képviselő-testületének legalább hat hónappal korábban kell a határozatot
meghozni, Délegyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete pedig erről 2014. július
2-án döntött.
4.a) Oroszlány Város rövid távú stratégiai hulladékgazdálkodási- és egyéb közszolgáltatási
tevékenységének lehetőségeiről szóló részletes tanulmány elkészítésére vonatkozó, a
KESZITERV 2001 Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Betéti Társasággal kötendő
szerződést, az előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza
Lazók Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
4.b) A 4. a) pont szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, azaz 500.000,- Ft-ot
a 2015. évi költségvetésben biztosítja.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
azonnal

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2014. (XII.16.) Kt. határozata
a fogorvosi ügyelet ellátásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Hozzájárul ahhoz, hogy Oroszlány Város Önkormányzata a fogászati orvosi ügyelet ellátása
érdekében megállapodást kössön Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
2. Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötendő megállapodás előterjesztés melléklete szerinti tartalommal történő megkötésére és a
megállapodás aláírására.
3. A fogorvosi ügyelet ellátására (2015. január 1-től 2016. május 31-ig terjedő időszakra) a 2015. évi
költségvetésében 570 E Ft összegű anyagi fedezetet biztosít.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző
Lazók Zoltán polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2014. (XII.16.) Kt. határozata
az oroszlányi köznevelési intézmények I-VIII. évfolyamán tanuló gyermekek számára az
iskolagyümölcs-program kiegészítéseként a 2015. évben iskolatej és kifli biztosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az iskolagyümölcs-program kiegészítéseként a 2015. évben ingyenesen biztosít az oroszlányi
köznevelési intézmények I-VIII. évfolyamán tanuló gyermekek részére a tanítási napokon egyegy kiflit, továbbá azokon a tanítási napon (hetente egy nap), amikor az iskolagyümölcs-program
szünetel, 2 dl iskolatejet.
2. Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert az iskolatej és kifli szállítójának kiválasztására
irányuló pályázati eljárás megindítására. Egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy az iskolatej
program keretében a központi jogszabályok szerint igénybe vehető támogatás igényléséről a
szállító útján gondoskodjon.
3. 2015. évi költségvetésében az iskolatej és kifli program előirányzatát 6.000 E Ft összeggel
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
azonnal

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2014. (XII.16.) Kt. határozata
„Önkormányzati Tűzoltóság Oroszlány” támogatásáról szóló előszerződés jóváhagyásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Támogatja, hogy az „Önkormányzati Tűzoltóság Oroszlány” 2015. január 1-jétől a 2015. évi
költségvetés terhére támogatási előszerződés alapján, a 2015. évi költségvetés, és a 2014. évi
támogatás elszámolásának elfogadásáig terjedő időszakban havonta, az előző évi támogatási összeg
1/12 részét kapja meg támogatásként, mely összeget a 2015. évi támogatási megállapodásba be kell
számítani.
2. Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert az 1. pontban meghatározott támogatási előszerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2014. (XII.16.) Kt. határozata
„Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola Gyermekeiért”, és
„Oroszlányi Távfűtésért” közalapítványok 2014. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról,
a közhasznúsági jogállás megszerzése érdekében szükséges döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a) A „Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola Gyermekeiért”
közalapítvány 2014. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja, egyben megköszöni a
kuratóriumok tagjainak tevékenységét.
1.b) Az 1.a) pont szerinti közalapítványt 2014. december 31. napjáig a közhasznúsági jogállás
megszerzéséhez még szükséges 500.000.- Ft-tal támogatja, amelynek pénzügyi fedezetét a
költségvetés ÁROP-1 A. 5 pályázat dologi kiadások előirányzatról történő átcsoportosítással
biztosítja.
1.c) Utasítja a polgármestert, hogy legkésőbb 2015. március 31-ei határidővel gondoskodjék az
alapító okirat - új Ptk. és az Ectv. rendelkezéseivel való összhang megteremtésére irányuló -
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felülvizsgálatáról, és az alapító okirat módosításának szükségessége esetén az alapító okirat
módosítás tervezetének képviselő-testület részére történő előterjesztéséről.
1.d) Az 1.a) pont szerinti közalapítványt a 2015. évi költségvetésében az Ectv. 32. § (4) bekezdés a)
pontja megvalósulásához szükséges mértékű alapítványi támogatásban részesíti.
2.a) Az „Oroszlányi Távfűtésért” közalapítvány 2014. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja,
egyben megköszöni a kuratóriumok tagjainak tevékenységét.
2.b) A 2.a) pont szerinti közalapítványt 2014. december 31. napjáig a közhasznúsági jogállás
megszerzéséhez még szükséges 3,5 M Ft-tal támogatja, amelynek pénzügyi fedezetét a
költségvetés ÁROP-1 A. 5 pályázat dologi kiadások előirányzatról történő átcsoportosítással
biztosítja. Felkéri az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t, mint a közalapítvány önkormányzaton kívüli
további alapítóját, hogy a közhasznúsági jogállás 2015. évet követő biztosítása érdekében az
„Oroszlányi Távfűtésért” közalapítványt 3 M Ft támogatásban részesítse 2015. évben.
2.c) Az „Oroszlányi Távfűtésért” közalapítvány kuratóriumi elnökének Kontschán Jenő kuratóriumi
elnök lemondása miatt 2015. január 1. napjától határozatlan időre Németh Gábor Oroszlány,
Irinyi János u. 2. szám alatti lakost választja meg.
2.d) Az „Oroszlányi Távfűtésért” közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja,
egyidejűleg a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja:
- Az alapító okirat IV. A KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE fejezet A a kuratórium 1.-2. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A kuratórium határozatlan időre megválasztott elnöke: Németh Gábor Oroszlány, Irinyi
János u. 2. szám alatti lakos.
2. A kuratórium határozatlan időre megválasztott további tagjai: Cseh Béla Oroszlány, Bánki D.
u. 37. és Juhász Sándor Tata, Komáromi u. 67. szám alatti lakos”
- Az alapító okirat V. A közalapítvány képviselete és utalványozási jogköre fejezet 2. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A kuratórium elnöke Németh Gábor és a kuratórium tagja: Cseh Béla együttesen jogosult az
utalványozásra.”
2.e) Utasítja a polgármestert, hogy legkésőbb 2015. március 31-ei határidővel gondoskodjék az
alapító okirat - új Ptk. és az Ectv. rendelkezéseivel való összhang megteremtésére irányuló felülvizsgálatáról, és az alapító okirat módosításának szükségessége esetén az alapító okirat
módosítás tervezetének képviselő-testület részére történő előterjesztéséről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. december 20.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
205/2014. (XII.16.) Kt. határozata
Oroszlány város nemzetközi kapcsolatairól szóló tájékoztatóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlány város nemzetközi
kapcsolatairól szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. december 20.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
206/2014. (XII.16.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkatervének elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a
2015. évi munkatervét, és utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározottak részére írásban
juttassa el annak 1-1 példányát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. december 20.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
207/2014. (XII.16.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi ünnepi programtervéről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi
Ünnepi Programtervét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Zágonyi Éva jegyző
2014. december 20.

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
208/2014. (XII.16.) Kt. határozata
„A 60 éve” Oroszlány 2014. című 2014. évi jubileumi programterv megvalósításáról szóló
tájékoztatóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „ A 60 éve” Oroszlány 2014. című 2014.
évi jubileumi programterv megvalósításáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. december 20.
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
209/2014. (XII.16.) Kt. határozata
a 2015. évi belső ellenőrzési tervről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés melléklete
szerinti 2015. évi belső ellenőrzési tervet.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2014. december 20.
Dr. Zágonyi Éva jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
210/2014. (XII.16.) 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. Az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát.
3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott oroszlányi köznevelési intézmények
intézményi tanácsaiba a következő képviselőket delegálja:
a) Gyuga Mihályt a Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába,
b) Torma Lajost és Papp Pétert a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola intézményi
tanácsába,
c) Vargáné Vojnár Katalint az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményi
tanácsába,
d) Kristyák Viktort az Oroszlányi József Attila Általános Iskola intézményi tanácsába,
e) Szabó Mihályt a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola intézményi tanácsába.
4. A 2014. évi munkatervéből törli a 2014. december 16-i képviselő-testületi ülésen tárgyalandó
„Települési Értéktár Bizottság munkájáról szóló tájékoztató” című napirendet.
5.a) Egyetért az Oroszlány Város Önkormányzata és a Dzsupin és Társai Szolgáltató Betéti Társaság
között a Vértes Tv műsorának médiatartalom-szolgáltatásáról szóló megállapodás 2015. március
31-éig történő meghosszabbításával, 250.000,- Ft + áfa/hó összegű díjazás mellett.
5.b) Az 5.a) pont szerinti szerződésmódosítás aláírására felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert, és
a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet mértékét, azaz 750.000,- Ft + áfa összeget a
2015. évi költségvetésében tervezi.
6. Egyetért a Raiffeisen Bank Zrt. és az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. között
fennálló bankszámla-hitel szerződés (likvid hitel) változatlan feltételek mellett, 2015. június 25.
napjáig történő meghosszabbításával.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. Zágonyi Éva jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
211/2014. (XII.16.) Kt. határozata
ügyrendi javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az ügyrendi javaslatot arra
vonatkozóan, hogy Képviselő-testület egyeztető szünetet tart.
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
212/2014. (XII.16.) Kt. határozata
A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ igazgatójának felmentéséről és vezetői megbízásának
visszavonásáról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 23. § (5) bekezdésében, valamint a 30. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján:
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A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ igazgatói feladatainak ellátásával megbízott Szabó
Károly vezetői megbízását az erről készült dokumentum kézbesítését követő 30. napon, 2015.
január 21. napjával visszavonja, ezzel egyidejűleg az intézményben létesített határozatlan idejű
közszolgálati jogviszonyát megszünteti.
2.
Megbízza a polgármestert, hogy a vezetői megbízás visszavonásáról és a közalkalmazotti
jogviszony megszüntetéséről szóló iratok előkészítéséről gondoskodjon.
1.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
az iratok elkészítésére:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

azonnal
2014. december 22.
Kormosné dr. Kovács Katalin aljegyző
Lazók Zoltán polgármester
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