2018. évi határozatok
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (I.23.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 23-ai munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Oroszlány város Településképi Arculati Kézikönyve és a Településkép védelméről szóló
rendelete
3. Döntés az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelyének, valamint Oroszlány
Város Óvodáinak nyári nyitvatartási rendjéről
4. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelyének szakmai programja
5. Jelentés az Önkormányzati Szociális Szolgálatnál és az Oroszlányi Közösségi Színtér és
Könyvtárnál illetve jogelődjeiknél a 2010-2016. időszakban végzett belső ellenőrzési
megállapítások áttekintéséről
6. Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződések
felülvizsgálata
7. Nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálata
8. Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
9. Az oroszlányi X. számú felnőtt háziorvosi körzettel kapcsolatos döntések
10. Az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatási szerződésének módosítása
11. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
12. Döntés alpolgármesteri tisztség megszűnéséről
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (I.23.) 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.a) Utasítja a polgármestert, hogy a város tömbházas területein illegálisan elhelyezett lomhulladékok
összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződést hosszabbítsa meg a VARIKONT
Szolgáltató Kft.-vel 2018. december 31-ig a következők szerinti lényeges tartalommal:
- az illegálisan elhelyezett lomhulladékok elszállítása a város tömbházas területeiről átlag havi
egy alkalommal történjék, alkalmanként 147.674,- Ft + ÁFA összegű díjazás mellett,
- a díjazás az előzetesen becsült 2 tonna/szállítási alkalom mennyiség alapján került
megállapításra, mely körülményre tekintettel a VARIKONT Szolgáltató Kft. köteles a tényleges
mennyiségi adatokról nyilvántartást vezetni és arról az Önkormányzatot tájékoztatni.
1.b) A szerződés megkötéséhez szükséges 2018. évi anyagi fedezetet, 2.250,6 E Ft összegben a 2018.
évi költségvetés terhére biztosítja.
2.a) Egyetért az Oroszlányi Tudományos és Technológiai Park bővítésével az előterjesztésben
meghatározott területek bevonásával.
2.b) A cím bővítésével kapcsolatos költségeket viseli, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
bővítési kérelem benyújtására.
2.c) Felkéri az Oroszlányi Tudományos és Technológiai Park-ot üzemeltető VARIKONT Szolgáltató
Kft.-t, hogy a cím bővítésére vonatkozó előkészítő feladatokat üzemeltetési feladatai körében
végezze el.

3.a) Egyetért a városi parktavak üzemeltetésére 2015. március 1-én kötött üzemeltetési szerződés
módosításával a következők szerint: A parktavak üzemeltetéséhez kapcsolódó vállalkozói díj
2018. január 1-től 506.385 Ft + ÁFA/hó (bruttó 643,68 E Ft) összegre változik.
3.b) Felhatalmazza a polgármestert a módosított üzemeltetési szerződés megkötésére.
4.a) A VÉRTES ÉS VIDÉKE Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által az
előterjesztés 1. mellékletét képező levélben előadott indokokra tekintettel tudomásul veszi a 2016.
július 19-én megkötött, Oroszlány város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtése tárgyú közszolgáltatási szerződés megszűnését. A szerződés
megszűnésének napja: az új szolgáltatóval kötendő szolgáltatási szerződés hatályba lépésének
napja.
4.b) Felhatalmazza a polgármestert az „Oroszlány város közigazgatási területén a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése” tárgyú pályáztatási eljárás megindítására. Az új
közszolgáltatási szerződés időtartama: 2 év határozott idő.
5.a) A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete Oroszlányi Területi
Szervezetének továbbra is az Oroszlány, Fürst S. u. 3. szám alatti ingatlanban (volt
gyermekorvosi rendelőben) biztosít elhelyezést.
5.b) Felhatalmazza a polgármestert a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei
Szervezetével történő ingyenes használati szerződés megkötésére 2018. január 01.- 2018.
december 31. közötti időtartamra vonatkozóan.
6. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. mellékletét képező, Nemzeti Fejlesztési
Programirodával kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására „A biológiailag
lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című, KEHOP-3.1.2 számú pályázati
konstrukció keretében.
7. 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:

2018. január 25.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (I.23.) Kt. határozata
Oroszlány Településképi Arculati Kézikönyvéről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Oroszlány város Településképi Arculati Kézikönyvének és a Településkép védelméről
szóló rendeletének készítése során beérkezett véleményekre adott válaszokat az előterjesztés 1.
melléklete szerinti tartalommal.
2. Elfogadja Oroszlány város Településképi Arculati Kézikönyvét az előterjesztés 2. melléklete
szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

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

2018. január 25.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (I.23.) Kt. határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelyének, valamint Oroszlány Város
Óvodáinak 2018. évi nyári nyitvatartási rendjéről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelyének nyári nyitvatartási rendjét az
alábbiakban határozza meg:
a) A bölcsőde 2018. július 16. és augusztus 10. között zárva tart.
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2.

3.

b) A bölcsőde a fenti időszakban is biztosítja - előzetes felmérés alapján - az ellátást igénylő
gyermekek gondozását és nevelését.
Oroszlány Város Óvodái nyári nyitvatartási rendjét az alábbiakban határozza meg:
a) A Brunszvik Óvoda 2018. június 18-tól 2018. augusztus 3-ig, a Táncsics Óvoda 2018.
augusztus 6-tól 2018. augusztus 24-ig tart nyitva.
b) Engedélyezi, hogy a Borbála-telepi és a Malomsori óvodák 2018. június 18-tól augusztus 24ig, a Táncsics és a Brunszvik óvodák a 2.a) pontban meghatározott nyitvatartási idejükön kívül
zárva tartsanak.
Felkéri az Önkormányzati Szociális Szolgálat és Oroszlány Város Óvodáinak intézményvezetőit,
hogy a nyári nyitvatartási rendről 2018. február 15-ig tájékoztassák a szülőket.

Határidő:
Felelős:

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

2018. január 25.
2018. február 15.
Dr. File Beáta jegyző
Baráth
Domonkos
intézményvezetők

és

Benyiczki

Ágota

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (I.23.) Kt. határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelyének szakmai programjáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Szociális Szolgálat
Bölcsődei telephely - 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.- szakmai programját az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

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

2018. január 25.
azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (I.23.) Kt. határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálatnál és az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtárnál
illetve jogelődjeiknél a 2010-2016. időszakban végzett belső ellenőrzési megállapítások
áttekintéséről szóló jelentésről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálatnál és az Oroszlányi Közösségi Színtér és
Könyvtárnál illetve jogelődjeiknél a 2010-2016. időszakban végzett belső ellenőrzési
megállapításainak összefoglaló értékeléséről készített belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal.
2. Az ad hoc bizottság működését befejezettnek tekinti, tevékenységét megszünteti.
3. Felhívja az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár vezetőjének figyelmét, hogy a belső
ellenőrzési jelentésben megállapított eljárási szabályok betartására kiemelt figyelmet fordítson.
Határidő:
Felelős:

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

2018. január 25.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (I.23.) Kt. határozata
az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződések
felülvizsgálatáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Ingatlankezelő és
Hasznosító Zrt. között, a sportlétesítmények üzemeltetésére létrejött szerződés az alábbiak szerint
módosul:
a) a Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és Strand üzemeltetésére vonatkozó havi üzemeltetési
díj, az Uszoda vonatkozásában, a jelenlegi havi bruttó 4.821.271 Ft-ról, 2018. január 1-től havi
bruttó 5.549.900 Ft-ra módosul.
b) A Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok üzemeltetésére vonatkozó havi üzemeltetési díj, a
jelenlegi havi bruttó 5.374.640 Ft-ról, 2018. január 1-től havi bruttó 5.804.611 Ft-ra módosul.
c) A határozat 1.a), és 1.b) pontjaiban megjelölt sportlétesítmények esetében 2018. január 01-től a
2018. évi költségvetés elfogadásáig az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-vel kötött,
2017. évi üzemeltetési szerződésekben meghatározott üzemeltetési díj kifizetése teljesíthető.
2. Egyetért a Gárdonyi Sportcentrum új létesítményrészeinek üzemeltetésére vonatkozó szerződés
megkötésével, 2018. január 1-től 2018. december 31-ig, az előző évi szerződési feltételek mellett.
3. Egyetért a Szolgáltató Városközpont épületének üzemeltetésére vonatkozó szerződés
megkötésével, 2018. január 1-től 2018. december 31-ig, az előző évi szerződési feltételek mellett.
4. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. és 3. pontjában meghatározott szerződések
előkészítésére és aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. január 25.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (I.23.) Kt. határozata
a nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és Oroszlány Város Önkormányzata közötti,
2016. január 26. napján kelt együttműködési megállapodást változatlan tartalommal hatályban
tartja.
2. Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Oroszlány Város Önkormányzata közötti,
2016. február 2. napján kelt együttműködési megállapodást változatlan tartalommal hatályban
tartja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. január 25.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (I.23.) Kt. határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Jóváhagyja az oroszlányi 0269/29 helyrajzi szám alatt felvett, kert megnevezésű, 821 m2 területű
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára, a 0269/31 helyrajzi szám alatt felvett, kert megnevezésű, 1004
m2 területű ingatlan 536/1004 tulajdoni hányadára, valamint a 0269/32 helyrajzi szám alatt
felvett, kert megnevezésű, 735 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi
szerződést az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.
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2.

Elfogadja az oroszlányi 0269/51 helyrajzi szám alatt felvett, kivett, saját használatú út
megnevezésű, 325 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi
szerződésről szóló tájékoztatót.

Határidő:
Felelős:

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

2018. január 25.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (I.23.) Kt. határozata
az oroszlányi X. számú felnőtt háziorvosi körzettel kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja a X. felnőtt háziorvosi körzet alapellátásának biztosítására irányuló, Dr. Bende
Katalin orvossal kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetését 2018. június 30. napjával.
2. Egyetért Dr. Bende Katalin orvosnak a város érdekében végzett közszolgálati tevékenységének
elismerésével. Az elismerés forrását, bruttó 3.000.000 Ft-ot, valamint az ehhez kapcsolódó
585.000 Ft szociális hozzájárulási adót a 2018. évi költségvetésében tervezi.
3. Felhatalmazza a polgármestert a X. számú felnőtt háziorvosi körzetre irányulóan a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztálya felé a működési engedély kérelem benyújtására, és a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötendő finanszírozási szerződés aláírására.
4. Az oroszlányi X. számú felnőtt háziorvosi körzet alapellátásának biztosítása érdekében
felhatalmazza a polgármestert 2018. július 01-jétől Dr. Markó Tímea és Dr. Tímár Anna
háziorvosokkal a helyettesítési szerződések megkötésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. január 25.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (I.23.) Kt. határozata
az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatási szerződésének módosítása
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságnak a Képviselő-testület
236/2017. (X.17.) Kt. határozata alapján nyújtott 4.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatás biztosításáról szóló Támogatási Szerződés módosítását az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal.
2. Felhatalmazza Rajnai Gábor alpolgármestert a Támogatási Szerződés módosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018. (I.23.) Kt. határozata
Németh Gábor szakmai alpolgármester tisztségének megszűnéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Megállapítja, hogy Németh Gábor jelenleg is fennálló szakmai alpolgármesteri tisztsége és 2018.
január 01. napjától betöltött Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. vezérigazgatói tisztsége
összeférhetetlenségi ok miatt együttesen nem gyakorolhatóak. Kimondja Németh Gábor szakmai
alpolgármesteri tisztségének összeférhetetlenség miatti megszűnését az előterjesztés melléklete
szerinti bejelentés figyelembe vételével. Az alpolgármesteri tisztség megszűnésének napja 2018.
január 23.
2. Megköszöni Németh Gábor szakmai alpolgármesternek tisztsége betöltése során végzett
tevékenységét, szakmai munkáját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. január 25.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (II.1.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 1-jei, rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
1. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének módosítása
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018. (II.1.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja éves munkatervét, amelynek
megfelelően a 2018. február 13-ai, munkaterv szerinti ülés napját 2018. február 12-ére módosítja a
napirendi javaslat változatlanul hagyása mellett.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. február 3.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. (II.12.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 12-ei munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
2. Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
3. Kérdés, interpelláció
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2018. (II.12.) 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 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
2020. év
2021. év
3 241 453
3 241 453
0
0
5 940
5 940

Megnevezés
Helyi adóból származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni
értékű
jog
értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:
Saját bevételek 50%-a
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges
finanszírozása (300 millió Ft-os hitel)
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és
ingatlanvásárlás (200 millió Ft-os hitel)
Önkormányzati
tulajdonú
bérlakások
felújítása, rekonstrukciója
(160 millió Ft-os hitel)
Fizetési kötelezettség összesen:

2018. év
3 241 453
20 000
5 940

2019. év
3 241 453
0
5 940

0

0

0

0

73 630

0

0

0

0

0

0

0

0
3 341 023
1 670 512

0
3 247 393
1 623 697

0
3 247 393
1 623 697

0
3 247 393
1 623 697

70 588

70 588

35 295

0

66 667

66 667

33 333

0

0

0

40 000

40 000

137 255

137 255

108 628

40 000

Határidő:
Felelős:

2018. február 14.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

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

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2018. (II.12.) Kt. határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja azon módosító javaslatot, miszerint
a költségvetési rendelet 9. táblázatának „Belterületi utak:” sora kiegészül a Népekbarátsága u. 31-3335-37. számú tízesek parkolóbővítésének lehetőségével.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. február 14.
Dr. File Beáta jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2018. (II.27.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 27-ei munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A 2017. évi költségvetés - 4/2017. (II.12.) önkormányzati rendelet - módosítása
3. Oroszlány Város Önkormányzata helyi közútjainak forgalmi rendje
4. Oroszlány város külterületeire és garázstelepeire vonatkozó kommunális hulladékszállítási
rendszer átalakítása
5. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakások 2017. évi üzemeltetéséről
6. Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár beszámolója az intézmény 2017. évi
tevékenységéről
7. A 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
8. A Közbeszerzési Szabályzat módosítása
9. A 2019. és 2020. évi villamos energia beszerzése céljából csoportos közbeszerzési eljárásban való
részvétel
10. A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve
11. Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
12. Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választása
13. Az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi működési költségeihez való
hozzájárulásról
14. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés
15. A helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálása az oroszlányi 0410/1 és 0410/2 hrszon nyilvántartott földrészletek tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés tárgyában
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2018. (II.27.) Kt. határozata
az Oroszlányi Sportegylet támogatása az OSE Lions által elnyert HEPP- Kupa elismeréseként
1.a) Az OSE Lions által a HEPP- Kupa megszerzésének elismeréseként 2.000 E Ft összeggel
támogatja az Oroszlányi Sportegyletet a 2018. évi költségvetés Általános tartaléka terhére. A fenti
összeg az eredmény elérésében közreműködők jutalmazására fordítható.
1.b) Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert az előterjesztés kiegészítés 1. melléklete szerinti
megállapodás aláírására.
1.c) Utasítja a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés módosításakor az 1.a) pont szerinti
előirányzatok változását a 2018. évi költségvetésen vezesse át.
1.d) Megköszöni az Oroszlányi Sportegylet eddigi eredményes munkáját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. március 1.
Dr. File Beáta jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2018. (II.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:
1.a) Egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtson be a Civil Iránytű Alapítvány Élelmiszerlavina
elnevezésű pályázati kiírására a pályázatban foglalt vetőmagcsomagok igénylése céljából.
1.b) Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert a pályázat előkészítésére és benyújtására.
2.a) A 2017. évben lecserélt 2 db fogászati kezelőegység selejtezésére irányuló jegyzőkönyvben előterjesztés 1. melléklete - megfogalmazott hasznosítási javaslat megvalósítására felhatalmazza a
vagyonkezelőt.
2.b) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés
3. mellékletét képező tételes jegyzék szerinti tárgyi eszközöket ingyenesen az Oroszlányi
Szakorvosi és Ápolási Intézet (székhelye: 2840 Oroszlány, Alkotmány utca 2.) tulajdonába adja a
2017. december 31-i állapot szerinti 180.763 Ft nyilvántartási értéken, az oroszlányi
alapellátásban történő hasznosítás érdekében.
2.c) Felhatalmazza a polgármestert az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézettel a 2.b) pont szerint
kötendő, ingyenes tulajdonba adásról és a 2008. április 30. napján létrejött vagyonkezelési
szerződés megszűnésének megállapításáról szóló megállapodások aláírására.
2.d) Felhatalmazza a polgármestert 1 db fogászati kezelőegység beszerzésére irányuló eljárás
megindítására.
3. Elfogadja „A települési képviselők/polgármester által felhasználható céltartalék igénybevételének
eljárási rendjéről” szóló rendelkezést, az előterjesztés kiegészítés 2. melléklete szerinti
tartalommal.
4. 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:

2018. március 1.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2018. (II.27.) Kt. határozata
a helyi közutak forgalmi rendjének módosítása iránti kérelmekkel kapcsolatos döntésről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete 5-7. pontjában
rögzített kérelmek szerint nem támogatja a helyi közutak forgalmi rendjének módosítását.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. március 1.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2018. (II.27.) Kt. határozata
Oroszlány város külterületeire és garázstelepeire vonatkozó
kommunális hulladékszállítási rendszer átalakításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nek az Oroszlány városban, 2017.
évben végzett hulladékgyűjtés és szállítás felülvizsgálatról szóló - előterjesztés 1. melléklete
szerinti - tájékoztatóját.
2. Egyetért:
a) Az előterjesztés 4.1. pontjában részletezett külterületeken keletkező hulladékok gyűjtőzsákos
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rendszerű gyűjtésének és szállításának az előterjesztés 4.1. pontja szerinti módszerrel történő
bevezetésével, a külterületi hulladékgyűjtő konténerek egyidejű megszüntetésével.
b) A hulladékgyűjtő zsákok begyűjtési időpontjait tartalmazó járattervvel az előterjesztés 3.
melléklete szerinti tartalommal.
c) A garázstelepi konténerek környezetében illegálisan elhelyezett lom és kommunális
hulladékok gyűjtésére, elszállíttatására és ártalmatlanítására vonatkozó szerződés
megkötésével az előterjesztés 4.2.3. pontja szerinti tartalommal.
d) A 2018. évben négy alkalommal történő lomtalanítással kapcsolatos szerződés megkötésével
az előterjesztés 4.3. pontja szerinti tartalommal.
3. Felhatalmazza a polgármestert a 2.c) és 2.d) pontok szerinti szerződések előkészítésére és
aláírására.
4. A 2. pont szerinti szerződések alapján a hulladékkezelési díjakat az Oroszlány Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének „Települési hulladékkezelés” során tervezi.
Határidő:
Felelős:

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

2018. március 1.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2018. (II.27.) Kt. határozata
az önkormányzati bérlakások 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátásról szóló
beszámolóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VARIKONT Szolgáltató Kft.
által az önkormányzati bérlakások 2017. évi üzemeltetéséről készített beszámolóját az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

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

2018. március 1.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2018. (II.27.) Kt. határozata
az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár beszámolóját a 2017. évi tevékenységről
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Megköszöni az intézmény vezetőjének és dolgozóinak az elmúlt évben végzett eredményes
munkát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2018. március 1.
a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2018. (II.27.) Kt. határozata
a 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt tartalommal
jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2018. (II.27.) Kt. határozata
módosító javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azon módosító javaslatot, hogy a
határozati javaslat 1.8. pontjának 3. bekezdése, illetve 6. pontjának 2. bekezdése az alábbi:
„A munkacsoporttagok akadályoztatása vagy összeférhetetlensége esetén lehetőség szerint külső
bizottsági tag, vagy szakértő delegálásával történjen a helyettesítés.”
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2018. (II.27.) Kt. határozata
módosító javaslatról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el azon módosító javaslatot,
hogy az 5. pont első bekezdése, illetve a 7. pont első bekezdése az alábbi szövegezésre módosuljon:
„ 5. A nettó 1 M Ft feletti, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő önkormányzati beszerzések esetén
a nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kiválasztási Munkacsoport hatásköre a következők figyelembe
vételével:”
„7. A nettó 1 M Ft alatti önkormányzati beszerzési eljárások lefolytatása, a nyertes ajánlattevő
kiválasztása a polgármester hatásköre, melyről külön szabályzatban rendelkezik az alábbiak
figyelembe vételével:”
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2018. (II.27.) Kt. határozata
módosító javaslatról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azon módosító javaslatot, hogy a
határozati javaslat 5. és 7. pontja az alábbi szövegrészt ne tartalmazza: „Az alkalmassági és értékelési
szempontrendszer kialakítása, valamint a beszerzés részekre bontása során törekedni kell arra, hogy a
helyi vagy környékbeli vállalkozások részvétele az eljárásban eredményes lehessen.”
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2018. (II.27.) Kt. határozata
módosító javaslatról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azon módosító javaslatot, hogy a
határozati javaslata 7. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„A lefolytatott eljárásokról a képviselő-testületet a két ülés közötti napirendi pontban írásban
tájékoztatni kell a képviselő-testület valamennyi soros ülésén.”
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2018. (II.27.) Kt. határozata
a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az 56/2016. (III.29.) Kt. határozattal elfogadott, Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei
közbeszerzéseiről és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló szabályzatot (a továbbiakban:
Közbeszerzési Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja:
1.1. A Közbeszerzési Szabályzat címe a következőképpen módosul:
„Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési Szabályzata”
1.2. Közbeszerzési Szabályzat 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Szabályzat tárgyi hatálya az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
ajánlatkérő szervezeteknek a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzéseire terjed ki.
Közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az építési vagy
szolgáltatási koncesszió Kbt. szerinti megkötése. A közbeszerzési szerződés tárgya
árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet.
1.3. Közbeszerzési Szabályzat 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármesteri hivatal valamennyi osztályvezetője köteles az általa vezetett
szervezeti egység feladatkörébe tartozó, adott évre tervezett közbeszerzésekről
előzetes közbeszerzési tervet és időtervet összeállítani, és azt minden év január 31.
napjáig az Aljegyzői Kabinet részére megküldeni.”
1.4. Közbeszerzési Szabályzat 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Aljegyzői Kabinet az előzetes közbeszerzési terveket az éves költségvetés
előzetes tervszámai figyelembe vételével összesíti, és a közbeszerzési tervet, valamint
időtervet elfogadásra előkészíti.”
1.5. Közbeszerzési Szabályzat 10. § első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az egyes eljárásokkal kapcsolatos dokumentumok közzététele
A közbeszerzési eljárások során keletkezett következő iratokat – eljárásonkénti
bontásban - az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni:”
1.6. Közbeszerzési Szabályzat 11. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Oroszlány Város Önkormányzata folytatja le az önkormányzati intézmények
közbeszerzéseit.
(3) Oroszlány Város Önkormányzata folytatja le az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal
közbeszerzéseit.”
1.7. Hatályát veszti a Közbeszerzési Szabályzat 12. §, 13. §., 14. §.
1.8. Közbeszerzési Szabályzat 18. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közbeszerzési munkacsoport létszáma: 12 fő
Tagok: a képviselő-testület tagjai vagy az általuk delegált személyek.
(2) A munkacsoport testületként jár el, elnöke a polgármester. A polgármester
akadályoztatása, vagy összeférhetetlensége esetén az alpolgármester látja el a
közbeszerzési munkacsoport elnöki feladatait.
(3) A munkacsoporttagok akadályoztatása vagy összeférhetetlensége esetén lehetőség
szerint külső bizottsági tag, vagy szakértő delegálásával történjen a helyettesítés. A
delegált személy megbízólevelét a polgármester részére előzetesen meg kell küldeni.
(4) A munkacsoport akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tag egy szavazattal rendelkezik,
szavazni igennel vagy nemmel lehet, tartózkodásra nincs mód.
Az ajánlattevőkkel történő tárgyalások megtartásának a közbeszerzési munkacsoport
határozatképes létszámban való jelenléte nem feltétele. Az ajánlattevőkkel történő
tárgyalásra a közbeszerzési munkacsoport tagjai meghívót kapnak, a tárgyaláson
tanácskozási joggal részt vehetnek.”
2. Az 1. pontban meghatározott módosítások 2018. március 1. napján lépnek hatályba.
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3. Felkéri a jegyzőt, hogy a fenti módosításokat a Közbeszerzési Szabályzat eredeti szövegezésén
vezesse át és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatot Oroszlány
Város Önkormányzata honlapján tegye közzé.
4. A hivatali és intézményi közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről az adott intézmény vezetője
gondoskodik, külön szabályzat szerint.
5. A nettó 3 millió Ft feletti, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő önkormányzati beszerzések
esetén a nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kiválasztási Munkacsoport hatásköre, a következők
figyelembe vételével:
 Az ajánlattételi felhívás honlapon való közzététele.
 Az alábbi esetekben a honlapon való közzététel mellett az ajánlatkérő jogosult az
ajánlattevőket közvetlenül megkeresni, az ajánlati felhívás legalább három ajánlattevőnek
történő megküldésével:
o ha a beszerzés tárgya indokolja, mivel több helyi piaci szereplő is képes a szerződés
teljesítésére és ezen gazdasági szereplők köre az ajánlatkérő által ismert,
o vagy ha a piaci ár ismert és a beszerzés tárgyára tekintettel az ajánlati felhívás
közzétételétől kedvezőbb szerződéses feltételek nem várhatók.
 Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló eljárásokban az ajánlatkérő
elsősorban helyi vagy környékbeli vállalkozásokat köteles felkérni ajánlattételre.
 Az eljárás során az ajánlatkérőnek dokumentálnia kell az ajánlattevőkkel lefolytatott
ártárgyalást, árlejtést.
6. A Kiválasztási Munkacsoport létszáma: 12 fő. Tagok: a képviselő-testület tagjai vagy az általuk
delegált személyek.
 A munkacsoport testületként jár el, elnöke a polgármester. A polgármester akadályoztatása,
vagy összeférhetetlensége esetén az alpolgármester látja el a munkacsoport elnöki feladatait.
 A munkacsoporttagok akadályoztatása vagy összeférhetetlensége esetén lehetőség szerint
külső bizottsági tag, vagy szakértő delegálásával történjen a helyettesítés. A delegált személy
megbízólevelét a polgármester részére előzetesen meg kell küldeni.
 A munkacsoport akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tag egy szavazattal rendelkezik, szavazni igennel vagy
nemmel lehet, tartózkodásra nincs mód.
7. A nettó 3 millió Ft alatti önkormányzati beszerzési eljárások lefolytatása, a nyertes ajánlattevő
kiválasztása a pogármester hatásköre, melyről külön szabályzatban rendelkezik, az alábbiak
figyelembe vételével:
 Az ajánlattételi felhívás honlapon való közzététele.
 Az ajánlatkérő jogosult az ajánlattevőket közvetlenül megkeresni, az ajánlati felhívás legalább
három ajánlattevőnek történő megküldésével:
o ha a beszerzés tárgya indokolja, mivel több helyi piaci szereplő is képes a szerződés
teljesítésére és ezen gazdasági szereplők köre az ajánlatkérő által ismert,
o vagy ha a piaci ár ismert és a beszerzés tárgyára tekintettel az ajánlati felhívás
közzétételétől kedvezőbb szerződéses feltételek nem várhatók.
 Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló eljárásokban az ajánlatkérő
elsősorban helyi vagy környékbeli vállalkozásokat köteles felkérni ajánlattételre.
 Az eljárás során az ajánlatkérőnek dokumentálnia kell az ajánlattevőkkel lefolytatott
ártárgyalást, árlejtést.
 A lefolytatott eljárásokról a képviselő-testületet a két ülés közötti napirendi pontban írásban
tájékoztatni kell a képviselő-testület valamennyi soros ülésén.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. március 1.
Dr. File Beáta jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2018. (II.27.) Kt. határozata
a villamos energia 2019. és 2020. évi beszerzése céljából
csoportos közbeszerzési eljárásban való részvételről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei 2019. és 2020. évi általános felhasználású
(intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást
csoportos közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei
vonatkozásában a 2019-2020. évekre szóló csoportos közbeszerzésben való részvételre vonatkozó
tagfenntartási nyilatkozatot az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal aláírja.
3. A Sourcing Hungary Kft.-vel kötendő Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei, illetve
közvilágítási célú 2019. évi és 2020. évi villamos energia beszerzése tárgyú megbízási szerződést
az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására. A szerződés 2.794 E Ft összegű díját a 2018. évi költségvetés közbeszerzési
eljárások előirányzata terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. március 1.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2018. (II.27.) Kt. határozata
a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 2018. évi szabadságolásának
ütemtervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. március 1.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2018. (II.27.) Kt. határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja az oroszlányi 0269/31 helyrajzi szám alatt felvett, kert megnevezésű, 1004 m2 területű
ingatlan 234/1004 tulajdoni hányadára, a 0269/33 helyrajzi szám alatt felvett, kert megnevezésű,
1334 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi szerződést az előterjesztés
1. melléklete szerinti tartalommal.
2.a) Egyetért az oroszlányi 0118, 0104/13, 0119/3 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok telekhatárrendezésére vonatkozó megállapodásnak az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal
történő megkötésével.
2.b) Egyetért azzal, hogy az előterjesztés 4. mellékletében meghatározott, az önkormányzat
tulajdonában álló 0118 helyrajzi szám alatt felvett kivett közút megnevezésű, 882 m2 területű
ingatlan összesen 100 m2 méretű bővítésére ingyenesen kerüljön sor.
2.c) Felhatalmazza a polgármestert a 2.a) pont szerinti megállapodás aláírására.
3.a) Egyetért a bokodi 050/5 helyrajzi szám alatt felvett, kivett árok megnevezésű, Oroszlány Város
Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező, 785 m2 területű ingatlannak Bokod Község
Önkormányzata részére történő ingyenes átadásával.
3.b) Megállapítja, hogy a 3.a) pont szerinti ingyenes átadás a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott „helyi
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környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás” közfeladat ellátását segíti elő
Bokod Község Önkormányzat vonatkozásában.
4. Felhatalmazza a polgármestert a 3.a) pont szerinti ingatlan ügyletre vonatkozó – Bokod Község
Önkormányzata által előkészítendő – szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

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

2018. március 1.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2018. (II.27.) Kt. határozata
Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az oroszlányi Szavazatszámláló Bizottságok
tagjává, póttagjává a következő személyeket választja meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ament Bence; Népekbarátsága u. 18. 4/12.
Arany Botond; Kecskédi u. 106.
Bakonyi Mihály; Táncsics M. u. 31. 1/1.
Barka László; Április u. 3. 3/3.
Becsákné Jobb Szilvia; Rákóczi F. u. 71. fsz. 2.
Béres József; Fürst S. u. 28. 1/2.
Biri László Zsolt; Oroszlány Településiszintű cím
Bíró Józsefné; Sallai I. u. 22.
Boros Józsefné; Táncsics M. u. 41. 3/4.
Bőde Renáta; Rákóczi F. u. 54. fsz. 2.
Bőhm Olga; Takács I. u. 10. fsz. 2.
Bőhm Tímea; Takács I. u. 10. fsz. 2.
Böhmné Imrey Mária Cecília; Dózsa Gy. u. 25. 4/9.
Brunner Dezsőné; Táncsics udv. 22. fsz. 2.
Csiki Dária Éva; Táncsics M. u. 58.
Danis László; Fürst S. u. 35. 1/4.
Deák Béláné; Takács I. u. 25. 2/7.
Dr. Kázmér Klára Borbála; Deák F. u. 7.
Éder Erzsébet; Határ u. 60.
Éderné Csabai Éva Mária; Béke u. 13.
Farkas Nóra; Irinyi J. u. 3. 1/3.
Feer Marianna; Rosenberg u. 2. 2/12.
File Sándorné; Széchenyi I. u. 44.
Földszin Edit; Április u. 3. 3/3.
Gáspár Mária; Csokonai u. 8.
Gombos Lászlóné; Táncsics udv. 19. 3/3.
Greskóné Rausch Szilvia; Deák F. u. 6.
Gyurka Amarilla Olga; Népekbarátsága u. 18. 1/5.
Gyurkáné Nagy Olga; Bánki D. u. 57. 8/3.
Honfi Lászlóné; Népekbarátsága u. 55. 2/8.
Horváth Ákos; Rákóczi F. u. 49. 1/1.
Horváthné Tóth Erzsébet; Rákóczi F. u. 49. 1/1.
ifj. Csulik János; Karinthy F. u. 38.
Jaczina Jánosné; Népekbarátsága u. 33. 1/6.
Jászka Béláné; Dózsa Gy. u. 9. 2/7.
Józan Gábor Ottóné; Népekbarátsága u. 27. 4/16.
Káh Ferencné; Dózsa Gy. u. 55.
Kandó Ferencné; Gárdonyi G. u. 10. 2/6.
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Karácsonyé Izsó Ildikó; Népekbarátsága u. 26. 8/1.
Kárpáti Béláné; Rákóczi F. u. 16. 1/2.
Kis Balázsné; Bem J. u. 4.
Kóti Istvánné; Népekbarátsága u. 51. 2/8.
Kovács Lászlóné; Fürst S. u. 41. 1/4.
Kovács Zoltánné; Táncsics udv. 4. 3/3.
Kukucska Ferencné; Eszterházy u. 86.
Kürti Ferenc; Bartók B. u. 7.
Lázárné Kulhanek Anasztázia; Gönczi F. u. 20. fsz. 2.
Lóczi Józsefné; Rákóczi F. u. 71. 2/1.
Lőrincz Lászlóné; Népekbarátság u. 3. 3/1.
Makovi Péter; Erdész u. 24.
Manner Judit; Rákóczi F. u. 71. 3/1.
Manner Pálné; Rákóczi F. u. 71. 3/1.
Mészáros Ferencné; Táncsics M. u. 3. 1/4.
Mezei Mátyásné; Móricz Zs. u. 6.
Nagy Andrea; Rákóczi F. u. 19. fsz. 2.
Nagy Attila; Rákóczi F. u. 52. 3/8.
Nagy Attiláné; Rákóczi F. u. 52. 3/8.
Nagy János; Takács I. u. 8. 4/19.
Nyitra Jánosné; Takács I. u. 33. 2/6.
Nyitrai Károlyné; Takács I. u. 81.
Oradánné Göncz Anikó Ildikó; Hunyadi J. u. 11. 2/12.
Orosz Erika; Rákóczi F. u. 24. 2/6.
Orsó Györgyné; Arany J. u. 10.
Palhad István; Ady E. u. 32.
Péterné Turi Mária Magdolna; Táncsics udv. 10. 2/2.
Polgár Györgyné; Rákóczi F. u. 45. 4/4.
Rónaszékiné Péter Melinda; Táncsics udv. 10. 2/2.
Rozsi Margit Judit; Tópart u. 2. 2/3.
Sárándi Mária; Fürst S. u. 36. 2/6.
Sas Éva Andrea; Táncsics M. u. 11. fsz. 1.
Schattinger Zsolt; Rákóczi F. u. 54. 3/8.
Schnel Katalin; Eszterházy u. 58.
Schüller Andrea; Alkotmány u. 65.
Schüller Gábor; Alkotmány u. 65.
Simon László; Haraszthegyi u. 4.
Stein Anna Anikó; Április u. 3. 2/3.
Sunyovszki Mátyás; Svandovszki dűlő 7.
Szabóné Oberling Márta; Fürst S. 39. 3/7.
Szántó Istvánné; Szeptember 6. u. 59.
Szikora Mária Julianna; Rákóczi F. u. 61. 1/2.
Szládovicsné Móri Ildikó; Népekbarátsága u. 19. 3/1.
Szöllösi Péter Lajos; Erdész u. 20.
Szőke István, Tulipán u. 5.
Szpevák Erzsébet; Táncsics M. u. 33. 6/3.
Tóth Miklósné; Határ u. 31.
Tóth Sándorné; Népekbarátsága u. 27. 4/17.
Türk-Horváth Tímea Ilona; Takács I. u. 113.
Ujvári Sándorné; Táncsics udv. 3. 4/1.
Valter Terézia; Határ u. 1.
Varga Lászlóné; Haraszthegyi u. 25/a.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. március 1.
Dr. File Beáta jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2018. (II.27.) Kt. határozata
az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi működési
költségeihez való hozzájárulásról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatási szerződését az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Felhatalmazza Rajnai Gábor alpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. március 1.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2018. (II.27.) Kt. határozata
a helyi földbizottság KOM01-00296-9/2018. iktatószámú állásfoglalása elleni kifogásról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Az Oroszlány külterület 0410/1 hrsz-ú, és az Oroszlány külterület 0410/2 hrsz-ú ingatlan
adásvételi szerződésre vonatkozó, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara Megyei Elnökségének Helyi Földbizottsági feladatkörében kiadott KOM01-002969/2018. iktatószámú állásfoglalását jóváhagyja;
2. Likerecz Róbert 2852 Kecskéd, Likerecz farm alatti lakos kifogását elutasítja, és megállapítja,
hogy az Oroszlány külterület 0410/1 hrsz-ú, és az Oroszlány külterület 0410/2 hrsz-ú ingatlanokra
vonatkozó adásvételi szerződés megfelel a 2013. évi CXXII. tv. (Földforgalmi tv.) 24. § (2)
bekezdésében meghatározott szempontoknak.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. március 1.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2018. (III.13.) Kt. határozata
a meghívóban szereplő napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Döntés az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
önkormányzati részvényeinek az NKM Nemzeti Közművek Zrt. részére történő értékesítéséről, az
ezzel összefüggő feladatokról” tárgyú napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2018. (III.13.) Kt. határozata
a napirendről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 13-ai, rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
Zárt ülés:
1. Döntés az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. önkormányzati részvényeinek az NKM Nemzeti Közművek
Zrt. részére történő értékesítéséről, az ezzel összefüggő feladatokról
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2018. (III.13.) Kt. határozata
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 621.000.000 Ft névértékű (a Társaság teljes alaptőkéje 89,13 %-át
megtestesítő) önkormányzati részvényeinek az NKM Nemzeti Közművek Zrt. részére történő
értékesítéséről, az ezzel összefüggő feladatokról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt tartalom
szerinti részvény adásvételi szerződést Oroszlány Város Önkormányzata, mint eladó
képviseletében az NKM Nemzeti Közművek Zrt., mint vevővel kösse meg.
2. Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlésén
fejezze ki egyetértését az adásvételi folyamat lezárulta tervezett utolsó napjáig (2018.
szeptember 30.) az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. május
31. napjáig kinevezett (megbízott) vezető tisztségviselői (ide értve a felügyelő bizottság tagjait
is) megbízatása 2018. szeptember 30. napjáig történő meghosszabbításával.
3. Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a részvény adásvételi szerződésből fakadó, az
Önkormányzatot, mint eladót terhelő kötelezettségvállalásból eredő, de az Oroszlányi
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelő közgyűlési határozataival
joghatályos döntések során (az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlésén) az Önkormányzatot a
részvény- adásvételi szerződésben vállaltak szerint képviselje.
4. Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy részvény adásvételi szerződés megkötésétől az
adásvételi folyamat lezárulta tervezett utolsó napjáig terjedő átmeneti időszak során felmerülő
kérdések kezelésére létrehozott bizottságba az Önkormányzat delegáltjait kijelölje.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. március 19.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2018. (III.27.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 27-ei munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Tájékoztató a Varikont Kft.-nek az OIH Zrt.-be történő beolvadásához kapcsolódó feladatok
ütemezéséről, a tervezett szervezeti felépítéséről
4. Oroszlány Város Óvodáinak és az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődéjének bővítésére,
fejlesztési lehetőségeire irányuló fenntartói döntések
5. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2017. évi beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatásokról, azok eredményességéről
6. Döntés a szakorvosi ellátást érintő 2017. évi támogatások felhasználásáról szóló pénzügyi
elszámolás elfogadásáról és az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézettel kötendő 2018. évi
támogatási szerződések jóváhagyásáról
7. Döntés a látvány-csapatsportágak Tao. támogatási rendszere keretében megvalósuló, helyi
sportlétesítményeket érintő 2018. évi fejlesztések beruházási- és pénzügyi elszámolási rendjéről
8. Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
9. Kérdés, interpelláció
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2018. (III.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:
1.a) Egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő közcélú vízi létesítményeknek a Komáromi
Vízitársulat által történő szakszerű üzemeltetésére és a vízfolyások vízelvezető képességének
megfelelő szinten tartására vonatkozó 2018. évi feladatok - előterjesztés szerinti - elvégzésével.
1.b) Felhatalmazza a polgármestert az 1.a) pontban részletezett munkálatokkal kapcsolatos
vállalkozási szerződés megkötésére.
1.c) Az 1.a) pont szerinti feladatok megvalósítása érdekében az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének „Élővízfolyások kármegelőzés munkálatok” soron biztosít forrást bruttó 1.410
E Ft összegben a költségvetés „Általános tartalék” sora terhére.
1.d) Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének soron következő
módosításakor gondoskodjon a 1.c) pont szerinti módosítás költségvetésben történő
átvezetéséről.
2.a) Egyetért a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat SKHU/1601/1.1/013 regisztrációs számú
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Duna menti térségben című
projekt keretében megvalósítandó fejlesztéshez kapcsolódó dokumentumokban foglalt
feltételekkel és vállalja a részvételhez kapcsolódó kötelezettségeket.
2.b) Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert a kapcsolódó dokumentumok aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
3. Tudomásul veszi a Nemzeti Kulturális Alapnál 779145/00001. azonosítószámmal regisztrált
Oroszlány Város zenei koncepciójának kidolgozása című pályázat benyújtását.
4. Az előterjesztés második kiegészítésének melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Bakfark
Bálint Alapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
5. 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:

2018. március 29.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2018. (III.27.) Kt. határozata
a Varikont Kft.-nek az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-be történő beolvadásához
kapcsolódó feladatok ütemezéséről és a tervezett szervezeti felépítéséről szóló tájékoztatóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Oroszlányi
Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-nek a Varikont Kft. beolvadását követően kialakításra kerülő
szervezeti felépítésének alapelveiről és a döntéshozatali folyamat ütemezéséről szóló tájékoztatóját az
előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. március 29.
Dr. File Beáta jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2018. (III.27.) Kt. határozata
ügyrendi javaslatról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Oroszlány Város Óvodáinak és az
Oroszlányi Szociális Szolgálat Bölcsődéjének bővítési, fejlesztési lehetőségeire irányuló fenntartói
döntésekről” tárgyú előterjesztés határozati javaslatáról az április 5-ei, rendkívüli ülésén dönt.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. március 29.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2018. (III.27.) Kt. határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálat személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásairól, azok
eredményességéről szóló 2017. évi beszámolójáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
2017. évi beszámolóját a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról, azok
eredményességéről.
2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak 2017. évi összegét
felülvizsgálta, azokat nem módosítja.
3. Köszönetet mond az Önkormányzati Szociális Szolgálat munkatársainak az elmúlt évben végzett
munkájukért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. március 29.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2018. (III.27.) Kt. határozata
a szakorvosi ellátást érintő 2017. évi támogatások felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás
elfogadásáról és az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézettel kötendő 2018. évi támogatási
szerződések jóváhagyásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a szakorvosi ellátást (laboratóriumi tevékenységet, sportegészségügyi szakellátást)
érintő 2017. évi támogatások felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolást az előterjesztés 1.
melléklete szerinti tartalommal.
2.a) Az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Oroszlányi Szakorvosi és
Ápolási Intézet laboratóriumi tevékenységének 2018. évi támogatására vonatkozó szerződést.
2.b) A támogatás kifizetéséhez szükséges anyagi fedezetet Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének Laboratóriumi szakrendelés támogatása elnevezésű előirányzata biztosítja.
3.a) Az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Oroszlányi Szakorvosi és
Ápolási Intézettel kötendő, fül-orr-gégészeti kezelőegység beszerzése tárgyú támogatási
szerződést.
3.b) A támogatás kifizetéséhez szükséges anyagi fedezetet Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló
kezelőegységre átadott pénzeszköz elnevezésű előirányzata biztosítja.
4. Felhatalmazza a polgármestert a 2.a) és a 3.a) pont szerinti szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. március 29.
Dr. File Beáta jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2018. (III.27.) Kt. határozata
a látvány-csapatsportágak Tao. támogatási rendszere keretében megvalósuló, helyi
sportlétesítményeket érintő 2018. évi fejlesztések beruházási- és pénzügyi elszámolási rendjéről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlányi Sportegylettel streetball pálya kiépítése céljából kötendő, a látványcsapatsportágak Tao. támogatási rendszere keretében megvalósuló, helyi sportlétesítményt érintő
2018. évi fejlesztés beruházási- és pénzügyi elszámolási rendjéről szóló megállapodást az
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Az Oroszlányi Utánpótlás Futball Clubbal a Gárdonyi Sportcentrumot érintő 2018. évi fejlesztés
céljából kötendő, a látvány-csapatsportágak Tao. támogatási rendszere keretében megvalósuló,
helyi sportlétesítményt érintő 2018. évi fejlesztés beruházási- és pénzügyi elszámolási rendjéről
szóló megállapodást az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. március 29.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2018. (III.27.) Kt. határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
2. Jóváhagyja az oroszlányi 0269/13 helyrajzi szám alatt felvett, kert megnevezésű, 939 m2 területű
ingatlan 384/939 tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi szerződést az előterjesztés 1.
melléklete szerinti tartalommal.
2.a) Egyetért a természetben az Oroszlány, Táncsics Mihály út 37. szám alatti lakóépületben lévő,
590/5/A/89 helyrajzi szám alatt felvett, 84 m2 területű, Oroszlány Város Önkormányzata 1/1
tulajdoni hányadát képező ingatlan (üzlethelyiség) bérleti szerződés keretében történő
hasznosításával.
2.b) Felhatalmazza a polgármestert a 2.a) pont szerinti ingatlanra – 2018. április 1. és 2023. március
31. közötti időtartamra – vonatkozóan, 2018. áprilistól egy évig 65.100,- Ft/hó, azaz havonta
hatvanötezer-egyszáz forint összegű, azt követően évenként a KSH által közzétett infláció
mértékével módosított bérleti díjjal, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel kötendő bérleti
szerződés előkészítésére és aláírására.
Határidő:
Felelős:

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

2018. március 29.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2018. (IV.5.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 5-ei, rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
1. Oroszlány Város Óvodáinak és az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődéjének bővítésére,
fejlesztési lehetőségeire irányuló fenntartói döntések
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2. Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület Labdarúgó Szakosztály pénzügyi és szakmai beszámolója a
2017. évi támogatás felhasználásáról és a 2018. évi támogatási szerződés jóváhagyása
3. Az Oroszlányi Sportegylet Kosárlabda Szakosztály pénzügyi és szakmai beszámolója a 2017. évi
támogatás felhasználásáról és a 2018. évi támogatási szerződés jóváhagyása
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2018. (IV.5.) Kt. határozata
Oroszlány Város Óvodáinak és az Oroszlányi Szociális Szolgálat Bölcsődéjének bővítési,
fejlesztési lehetőségeire irányuló fenntartói döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a) Egyetért azzal, hogy az Oroszlány Város Óvodái új telephelyen, azaz a volt Petőfi Óvoda
(oroszlányi 1314 helyrajzi szám alatti ingatlan) Alkotmány út 56. számú épületében, ideiglenes
jelleggel történő bővítésének tervezése az előterjesztés szerinti tervezési program szerint kerüljön
megvalósításra.
1.b) Egyetért azzal, hogy az 1.a) pontban részletezett tervezési feladat lehetőség szerint 2018. május
31-éig valósuljon meg.
1.c) Utasítja a polgármestert az 1.a) pont szerinti fejlesztéssel kapcsolatos tervezési feladatok soron
kívül történő megkezdésére.
2.a) Egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődéje három csoportszobával és
a szükséges kiegészítő helyiségekkel történő, végleges jellegű bővítése az előterjesztés 2.
melléklete szerinti területek igénybevételével kerüljön megvalósításra.
2.b) Egyetért azzal, hogy a 2.a) pontban részletezett fejlesztés lehetőség szerint 2019. augusztus 31-éig
valósuljon meg.
2.c) Utasítja a polgármestert a 2.a) pont szerinti fejlesztéssel kapcsolatos tervezési feladatok soron
kívül történő megkezdésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. április 9.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2018. (IV.5.) Kt. határozata
az Oroszlányi Szabadidő Egyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról szóló pénzügyi és
szakmai beszámoló elfogadásáról és a 2018. évi támogatási szerződés jóváhagyásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja az Oroszlányi Szabadidő Egyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról szóló
pénzügyi és szakmai beszámolót az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.
2.a) Jóváhagyja a 2018. évi támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
tartalommal.
2.b) A támogatás kifizetéséhez szükséges anyagi fedezetet Oroszlány Város Önkormányzata 2018.
évi költségvetésének OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása elnevezésű előirányzata
biztosítja.
2.c) Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. április 9.
Dr. File Beáta jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2018. (IV.5.) Kt. határozata
az Oroszlányi Sportegylet Kosárlabda Szakosztály 2017. évi támogatásának felhasználásáról
szóló pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlányi Sportegylet
Kosárlabda Szakosztály 2017. évi támogatásának felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai
beszámolót az előterjesztés 1. és a 2017. évi Streetball Challenge utcai kosárlabda torna oroszlányi
állomása megszervezésének és lebonyolításának költségeiről szóló beszámolót az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. április 9.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2018. (IV.5.) Kt. határozata
a 2018. évi Streetball Challenge utcai kosárlabda torna oroszlányi állomása megszervezésének és
lebonyolításának támogatásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 3. számú
mellékletében szereplő 2018. évi Streetball Challenge utcai kosárlabda torna oroszlányi állomása
megszervezésének és lebonyolításának támogatásáról szóló szerződést, melynek kifizetéséhez
szükséges anyagi fedezetet Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének Streetball
rendezvény támogatása elnevezésű előirányzata biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. április 9.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2018. (IV.5.) Kt. határozata
az Oroszlányi Sportegylet 2018. évi támogatási szerződéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 6. melléklete
szerinti tartalommal az Oroszlányi Sportegylet 2018. évi támogatási szerződését, melynek
kifizetéséhez szükséges anyagi fedezetet Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
Oroszlányi kosárlabda támogatása elnevezésű előirányzata biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. április 9.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2018. (IV.5.) Kt. határozata
az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2018. évi támogatási szerződéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 7. melléklete
szerinti tartalommal az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2018. évi támogatási szerződését, melynek
kifizetéséhez szükséges anyagi fedezetet Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
Oroszlányi kosárlabda támogatása elnevezésű előirányzata biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. április 9.
Dr. File Beáta jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2018. (IV.5.) Kt. határozata
támogatási szerződések aláírásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert a
2.a), 2.b) és 2.c) pontokban meghatározott támogatási szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. április 9.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2018. (IV.24.) Kt. határozata
a meghívóban szereplő 13. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kiegészítő döntések a TOP-3.1.1-15KO1-2016-00004 azonosítószámú, Oroszlány - Tatabánya közötti kerékpárút kiépítése tárgyú
pályázattal kapcsolatosan” tárgyú napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2018. (IV.24.) Kt. határozata
a napirendről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 24-ei munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi beszámolója
3. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. és az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt vezető
tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának hosszabbítása, továbbá az Oroszlányi
Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. könyvvizsgálóinak megbízatása
4. Átfogó értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásról
5. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Hajléktalan Ellátó egység és az Időseket Ellátó egység
szakmai programjainak módosítása
6. A pedagógusok és egészségügyi dolgozók elismerésére irányuló 2018. évi támogatási
megállapodások
7. Döntés a köztemető fenntartási és üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról
8. Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
9. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése
10. A 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló központi
pályázattal kapcsolatos döntések
11. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
12. Tagintézményvezetői pályázat véleményezése
13. Kiegészítő döntések a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú, Oroszlány - Tatabánya
közötti kerékpárút kiépítése tárgyú pályázattal kapcsolatosan
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2018. (IV.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. Munkatervét módosítja, amelynek megfelelően a 2018. április 24-ei képviselő-testületi ülés
napirendi pontjai közül:
a) Törli a „Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról ” tárgyú előterjesztést, egyidejűleg a tervezett napirendi pontot a 2018. május
29-ei munkaülésén tárgyalja.
b) Törli „A 2017. évben végzett belső ellenőrzési tevékenység főbb megállapításairól” tárgyú
előterjesztést, egyidejűleg a tervezett napirendi pontot a 2018. május 29-ei munkaülésén
tárgyalja.
2.a) Egyetért az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola sportudvarának 2018. június 25. és
2018. augusztus 24. közötti időtartamban történő - kivéve ünnepnap - nyitva tartásával.
2.b) Egyetért a 2.a) pont szerinti időszakban a sportudvar gondnoki feladatainak ellátására bruttó 390
E Ft összegű megbízási díj, valamint annak járuléka biztosításával az önkormányzati megbízási
díj költségvetési sor terhére.
2.c) Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben foglalt tartalom szerint a Tatabányai
Tankerületi Központtal történő egyeztetés lefolytatására és a megállapodás aláírására.
3.a) Jóváhagyja, hogy Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. melléklet III. 2. 4. a) pontja szerinti közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épületének
(önkormányzati tulajdonú, 878/2 Hrsz.) karbantartása/felújítása ill. az intézmény
eszközállományának gyarapítása érdekében.
3.b) A pályázathoz szükséges önerőt Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
rendeletének 9. számú melléklete szerinti Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár „Alsó
folyosó járólapozása” előirányzata terhére biztosítja 252.372,- Ft összegben.
3.c) Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert, Rajnai Gábor alpolgármestert a pályázati
dokumentumok aláírására.
4. Az Oroszlányi Utánpótlás Futball Clubbal, mint kedvezményezettel közösen kérelmezi a Magyar
Labdarúgó Szövetségnél a Gárdonyi Sportcentrumot érintő, a látvány-csapatsportágak Tao.
támogatási rendszere keretében támogatott beruházás 2018. június 30-ai elszámolási
határidejének meghosszabbítását és a támogatott fejlesztés műszaki tartalmának módosítását.
5. Utasítja a Polgármestert, hogy a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27.146/2018/4.
ügyszámon közigazgatási határozat felülvizsgálata (kisajátítási ügy) iránti közigazgatási perben
meghozott, Oroszlány Város Önkormányzatát a perben II. rendű alperesként perbe állító
végzésére fellebbezést nyújtson be, mert a felperesnek a keresetlevélben megjelölt kérelmével
nem ért egyet.
6.a) A Pedagógus nap támogatására 200.000 Ft-ot biztosít, a meghívók, oklevelek, virágcsokor,
vendéglátás költségeire a 2018. évi költségvetés kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
sora terhére.
6.b) A Semmelweis nap támogatására 150.000 Ft-ot biztosít, a meghívók, oklevelek, virágcsokor,
vendéglátás költségeire a 2018. évi költségvetés kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
sora terhére.
6.c) Utasítja a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés módosításakor a 6.a) és a 6.b) pontok
szerinti előirányzatot az Általános tartalék terhére a 2018. évi költségvetésen vezesse át.
7. 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:

2018. április 26.
Dr. File Beáta jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2018. (IV.24.) Kt. határozata
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi beszámolójáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, az Oroszlány
város részére 2017. évben autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási
tevékenységre vonatkozó – az előterjesztés melléklete szerinti – beszámolóját.
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti beszámolóban kimutatott, bruttó 5.694 E Ft
mértékű veszteségnek az Oroszlány Város Önkormányzata általi finanszírozás ütemezésére
vonatkozó megállapodás előkészítésére.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2018. április 26.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2018. (IV.24.) Kt. határozata
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt és az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának
hosszabbításáról, továbbá az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. könyvvizsgálóinak
megbízatásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlésén Oroszlány Város
Önkormányzatát az alábbiak szerint képviselje, szavazatával támogassa:
1.1. Kontschán Flórián Jenő vezérigazgatói megbízatásának időtartamát, valamint Szedlák
János, Kontschán Flórián Jenő, Molnárné dr. Bosnyákovits Laura igazgatósági tagok
megbízatásának időtartamát az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-ben 2018. június 1-től 2018.
szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra, vagy az NKM Nemzeti Közművek Zrt.
által elfogadott időpontig meghosszabbítja, változatlan díjazással.
1.2. Koroknyainé Nagy Csilla, Sulyok Tiborné, Przygoczki Ferenc felügyelő bizottsági tagok
megbízatásának időtartamát az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-ben 2018. június 1-től 2018.
szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra, vagy az NKM Nemzeti Közművek Zrt.
által elfogadott időpontig meghosszabbítja változatlan díjazással.
1.3. Németh Erika könyvvizsgáló megbízatását 2018. június 01-től a közgyűlés 2018.
szeptember 30. napjáig, vagy az NKM Nemzeti Közművek Zrt. által elfogadott időpontig
meghosszabbítsa, javadalmazása változatlanul hagyása mellett.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
közgyűlésén Oroszlány Város Önkormányzatát az alábbiak szerint képviselje, szavazatával
támogassa:
2.1 Szedlák János, Molnárné dr. Bosnyákovits Laura igazgatósági tagok megbízatásának
időtartamát az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-ben 2018. június 1-től 2018.
szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra, vagy az NKM Nemzeti Közművek Zrt.
által elfogadott időpontig meghosszabbítja.
2.2. Koroknyainé Nagy Csilla, Sulyok Tiborné, Przygoczki Ferenc felügyelő bizottsági tagok
megbízatásának időtartamát az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt-ben 2018. június
1-től 2018. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra, vagy az NKM Nemzeti
Közművek Zrt. által elfogadott időpontig meghosszabbítja.
2.3. Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. és a Varikont Kft. összeolvadásával
összefüggő feladatok ellátására auditáló, független könyvvizsgálót válasszon, akinek
személyére a vezérigazgató tesz javaslatot.
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2.4. Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. könyvvizsgálatának elvégzésére 2018. június 01.
és 2021. május 31. közötti időszakra könyvvizsgálót válasszon, akinek személyére a
vezérigazgató tesz javaslatot.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért.

Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2018. (IV.24.) Kt. határozata
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelésről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó értékelést.
2. Köszönetet mond az Önkormányzati Szociális Szolgálat munkatársainak az elmúlt évben végzett
kiemelkedő munkájáért.
Határidő:
a határozat kihirdetésére:
2018. április 26.
Felelős:a határozat kihirdetésére:
dr. File Beáta jegyző
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2018. (IV.24.) Kt. határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálat Hajléktalan Ellátó egység és az Időseket Ellátó egység
szakmai programjairól
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Hajléktalan Ellátó egység – 2840 Oroszlány, Mátyás király
út 7. sz. alatti telephely - szakmai programját és kötelező mellékleteit az előterjesztés 1. melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
2. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Időseket Ellátó egység – 2840 Oroszlány, Hunyadi J. út 7.
sz. alatti telephely - szakmai programját és kötelező mellékleteit az előterjesztés 2. melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat kihirdetéséért:

2018. április 26.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2018. (IV.24.) Kt. határozata
a pedagógusok és egészségügyi dolgozók elismerésére irányuló 2018. évi támogatási
megállapodásokról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja a Tatabányai Tankerületi Központtal az előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal kötendő támogatási megállapodást az Oroszlány közigazgatási területén állami
fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok és pedagógiai munkát
segítők, illetve technikai alkalmazottak, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat Oroszlányi
Tagintézményében dolgozók elismerése érdekében. Felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására. A támogatás anyagi fedezetét a 2018. évi költségvetés „Állami
fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz”
elnevezésű, 37.000 E Ft összegű előirányzata biztosítja.

27

2.

3.

4.

Jóváhagyja a Tatabányai Szakképzési Centrummal az előterjesztés 2. melléklete szerinti
tartalommal kötendő támogatási megállapodást az Oroszlány közigazgatási területén állami
fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok és pedagógiai munkát
segítők, illetve technikai alkalmazottak elismerése érdekében. Felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására. A támogatás anyagi fedezetét a 2018. évi költségvetés „Állami
fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz”
elnevezésű, 37.000 E Ft összegű előirányzata biztosítja.
Jóváhagyja az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézettel az előterjesztés 3. melléklete szerinti
tartalommal kötendő támogatási megállapodást az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézetben
dolgozók elismerése érdekében. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A
támogatás anyagi fedezetét a 2018. évi költségvetés „Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott
pénzeszköz „dolgozók elismerésére” elnevezésű, 10.000 E Ft összegű előirányzata biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az Országos Mentőszolgálattal az előterjesztés 4. melléklete
szerinti tartalommal kötendő támogatási megállapodás aláírására az oroszlányi mentőállomás
dolgozóinak pénzügyi elismerése érdekében. A megállapodás anyagi fedezetét a 2018. évi
költségvetés „OMSZ támogatása” elnevezésű sora biztosítja, melyet 2.500 E Ft összegű
előirányzat biztosítja.

Határidő:
Felelős:

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

2018. április 26.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2018. (IV.24.) Kt. határozata
a köztemető üzemeltetési és fenntartási szerződés meghosszabbításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A "LIBITINA" Kegyeleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2890 Tata,
Hajdú utca 36.) 2012. május 11. napján megkötött, a köztemető fenntartási és üzemeltetési
feladatainak ellátása kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében Oroszlány városban tárgyú
szerződést két évvel, 2020. április 30. napjáig, változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. április 26.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2018. (IV.24.) Kt. határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az oroszlányi 3751 helyrajzi szám alatt felvett, kivett garázsépület megnevezésű, 21 m2
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának versenyeztetés útján történő értékesítésével.
2. Felhatalmazza a polgármestert a versenytárgyaláson legmagasabb vételi ajánlatot tevő, lehetséges
új tulajdonossal történő adásvételi szerződés megkötésére.
3. Egyetért az oroszlányi 4580 helyrajzi szám alatt felvett, kivett garázsépület megnevezésű, 18 m2
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan, ezen földterület tulajdonjoga elismerése
tárgyában adásvételi szerződés megkötésével az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal.
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4. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 76/2018. (III.20.) VFKB határozatával
egyetértve nem javasolja az oroszlányi 1459, 1460, 1461 helyrajzi számú ingatlanok értékesítését,
ezért a 8/2010. (I.26.) Kt. határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

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

2018. április 26.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2018. (IV.24.) Kt. határozata
a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja az Oroszlány város területén lévő térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről szóló
tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal.
2.
Az Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonát képező, közterületi térfigyelő kamerarendszert
üzemeltetés céljából átadja az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelői Csoport
részére.
3.
Jóváhagyja a meglévő térfigyelő kamerák helyszíneinek és az általuk megfigyelt közterületek
kijelölését.
4.
Egyetért az újabb megfigyelendő közterületek kijelölésével a következők szerint:
a)
A városba bevezető közutak szakaszaira (Környei út, Kecskédi utca, Bokodi út)
rendszámolvasó kamerák telepítése;
b)
Dózsa György utca – Zichy Mihály utca kereszteződése;
c)
Karinthy Frigyes utca – Móriczi Zsigmond utca kereszteződése;
d)
Alkotmány út – Kossuth Lajos utca kereszteződése;
e)
Szeptember 6. utcai garázstelep környezete;
f)
Hunyadi Mátyás Általános Iskola nyári időszakban működő sportudvara.
5.
Felkéri a polgármestert, hogy a térfigyelő kamerarendszer további fejlesztésének érdekében az
Önkormányzat 2018. évben e célra rendelkezésre álló forrásának erejéig intézkedjen a
szükséges tervezési feladatok megkezdéséről, a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról, a
kivitelezői szerződés megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2018. (IV.24.) Kt. határozata
a 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló
központi pályázattal kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata az „Oroszlány, Népekbarátsága – Irinyi
tengely, I/b. 2. ütem (Népekbarátsága u. 2. ütem a Havasi M. – Április utcák közötti szakaszon)
közlekedésfejlesztési” beruházása keretében pályázatot nyújtson be a „2018. évi önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás” tárgyú központi pályázati kiírásnak megfelelően.
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2. Nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban részletezett pályázat benyújtásához szükséges, bruttó
30.000 E Ft összegű önerő rendelkezésre áll az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
„Népekbarátsága – Irinyi tengely (I/b. befejezés)” során.
3. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban részletezett pályázat előkészítésére és benyújtására.
Határidő:
Felelős:

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

2018. április 26.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2018. (IV.24.) Kt. határozata
tagintézményvezetői pályázat véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatabányai Szakképzési Centrum Eötvös
Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézményvezetői beosztásának ellátására
vonatkozóan Bartalus Ilona pályázatát támogatja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. április 26.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2018. (IV.24.) Kt. határozata
tagintézményvezetői pályázat véleményezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatabányai Szakképzési Centrum Eötvös
Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézményvezetői beosztásának ellátására
vonatkozóan Molnár István pályázatát támogatja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. április 26.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2018. (IV.24.) Kt. határozata
a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú, Oroszlány – Tatabánya közötti kerékpárút
kiépítése tárgyú pályázattal kapcsolatos kiegészítő döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt költségvetésében történő
forrásátcsoportosítás szükségességét (bruttó 30.449.660 Ft-ot) a 2. pontban meghatározottak
szerint.
2.
Oroszlány közigazgatási területére eső kivitelezési költségek sort 30.449.660 Ft-tal, a
nyilvánosság biztosításának költségei sort 3.410.000 Ft-tal, a szemlélet formáló tevékenység
költségei sort 4.069.080 Ft-tal csökkenti, és e három sorról csökkentett összeggel új
költségvetési sort hoz létre régészeti költségek elnevezéssel, 37,9 M Ft-tal.
3.
Utasítja Lazók Zoltán polgármestert, hogy az esetlegesen felmerülő finanszírozási hiányt a
17/2017 (II.1.) kormányrendelet előírásai szerint kiegészítő forrásként igényelje meg.
4.
Utasítja Lazók Zoltán polgármestert, hogy a projekt keretében kifizetett 12.683.610 Ft összegű
előkészítési költségek számláit ne nyújtsa be és ne igényelje le.
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5.

Utasítja Lazók Zoltán polgármestert a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú
projekt költségátcsoportosításának végrehajtására és a régészeti munkálatok megrendelésére.

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

2018. április 26.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester
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