Polgármesteri Hivatal
Oroszlány
9/2018. KTÜ

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 29-ei
munkaterv szerinti nyílt üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterem

Jelen vannak:

Lazók Zoltán polgármester, Rajnai Gábor alpolgármester/települési képviselő,
Gyuga Mihály, Hermann Istvánné, Dr. Mátics István, Orbán Ferenc, Sólyom
Jöran, Szabó Mihály, Székely Antal, Torma Lajos és Vargáné Vojnár Katalin
települési képviselők, Dr. File Beáta jegyző

Távol van:

Papp Péter települési képviselő

Meghívottak:

külső bizottsági tagok, a hivatal munkatársai, további meghívottak és
megjelentek a mellékelt jelenléti ív szerint

Lazók Zoltán polgármester köszöntötte képviselő társait, az ülésre meghívottakat, az érdeklődőket, a
televízió és az internet nézőit.
Az ülést 16 óra 3 perckor megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert
a 12 fő települési képviselőből 11 fő jelen volt.
Jelezte, hogy megkezdik munkaülésüket. Elmondta, hogy a megküldött meghívóban 23 napirendi pont
szerepel.
A tárgyalandó napirendi pontokkal és a tárgyalás sorrendjével kapcsolatban kérdés, hozzászólás,
módosító javaslat nem volt, ezért kérte, szavazzanak a napirendi pontok tartalmának, tárgyalási
sorrendjének elfogadásáról.
A képviselő-testület az ülés napirendi pontjainak tárgyalását nyílt szavazással, 11 fő települési
képviselő részvételével, 11 igen szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2018. (V.29.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 29-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 önkormányzati rendelet módosítása és tanácsnok megválasztása
3. Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
4. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
5. Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
6. Éves ellenőrzési jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről
7. Beszámoló Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről
8. Beszámoló az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi tevékenységéről
9. Beszámoló az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2017. évi tevékenységéről
10. Döntés a távhőszolgáltatás biztosítását célzó közszolgáltatási szerződésről

11. Döntés az Oroszlány, Bánki D. u. 2. 507/1 és 507/2 hrsz.-ú épület tulajdoni és használati jog
szerinti szétválasztásáról
12. Beszámoló a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről
13. Beszámoló a VARIKONT Kft. és az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. 2017. évi
tevékenységéről
14. A VARIKONT Kft. beolvadása az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-be
15. Beszámoló az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2017. évi működéséről
16. Beszámoló a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2017. évi működéséről
17. Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre
18. Oroszlány Város Óvodái alapító okiratának módosítása
19. Oroszlány-Tatabánya kerékpárút építésével kapcsolatos projekttájékoztató és a szükséges
döntések meghozatala
20. Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulással kapcsolatos döntések
21. Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
22. Oroszlány város belterületi járdáinak ütemezett felújítása – III/1. ütem
23. Kérdés, interpelláció
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

1. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. File Beáta jegyző

Lazók Zoltán polgármester elmondta, az előterjesztésben 16 pontban számolt be a két ülés közötti
történésekről.
16 óra 5 perckor Papp Péter települési képviselő megérkezett a képviselő-testületi ülésre, a jelenlévő
települési képviselők száma: 12 fő.
Lazók Zoltán polgármester döntést kért:
- a képviselő-testület munkatervének módosításáról „Oroszlány város szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálata” című napirendi pont vonatkozásában,
- részvényesi nyilatkozat aláírásáról, mely szerint az Önkormányzat a BAKONYSZOLG Kft.
beolvadását követően is a jogutód Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.
részvényese kíván maradni, valamint
- pályázat benyújtásáról „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására”.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2018. (V.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. Munkatervét módosítja, amelynek megfelelően a 2018. május 29-ei képviselő-testületi ülés
napirendi pontjai közül törli az „Oroszlány város szolgáltatástervezési koncepciójának
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést, a tervezett napirendi pontot a 2018. június 26-ai
munkaülésén tárgyalja.
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2.

3.

4.

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. mellékletét képező részvényesi nyilatkozat
aláírására, miszerint a BAKONYSZOLG Kft. Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.be történő beolvadását követően is a jogutód Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.
részvényese kíván maradni.
Jóváhagyja, hogy az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár a Földművelésügyi Minisztérium
HUNG-2018 kódjelű, „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú pályázati felhívásra az
előterjesztésben meghatározott tartalommal pályázatot nyújtson be, és egyben felhatalmazza
Takács Tímea intézményvezetőt a pályázati dokumentumok aláírására.
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:

2. NAPIRENDI PONT:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása és
tanácsnok megválasztása
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. Molnár Miléna aljegyző

Lazók Zoltán polgármester ismertette, az előterjesztést javaslatot fogalmaz meg, hogy a Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság feladatkörébe vonatkozóan is kerüljön megválasztásra tanácsnok. Ennek
előzetes lépése a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása, majd ennek
elfogadása után a tanácsnok személyének megválasztása. A személyre vonatkozó javaslat: Orbán
Ferenc képviselő úr.
Sólyom Jöran képviselő elmondta, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az illetékességi
körébe tartozó valamennyi napirendi pontot megtárgyalta. Kettő kivételével valamennyit egyhangúlag
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Ezért ezzel kapcsolatban már csak az említett két
napirendnél fog hozzászólni.
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
a rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (V.30.) önkormányzati rendeletét
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 11 igen szavazattal
és 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2018. (V.29.) Kt. határozata
tanácsnok megválasztásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi közművelődési, oktatási-nevelési és
sport tevékenység felügyelete céljából Orbán Ferenc önkormányzati képviselőt 2018. június 1.
napjától tanácsnokká választja.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

3. NAPIRENDI PONT:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bársony Éva osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a költségvetési rendeletbe beépítésre
kerültek az előző módosítás óta az önkormányzatot megillető állami támogatások, központosított és
kötött felhasználású előirányzatok. A normatív állami támogatásból levont szolidaritási hozzájárulás
az egyéb működési kiadások között számolandó el, a módosítás csak könyveléstechnikai jellegű,
bevételi, vagy kiadási többletet nem jelent.
Papp Péter képviselő elmondta, az egymás után következő, 2017. évet, illetve 2018. évet érintő
költségvetési előterjesztéseket a Pénzügyi Bizottság tegnap délután támogatta és javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra.
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte szavazzanak az
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
a rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (V.30.) önkormányzati rendeletét
Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

4. NAPIRENDI PONT:

Beszámoló Oroszlány Város
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó:
Előkészítő:

Önkormányzata

2017.

évi

Lazók Zoltán polgármester
Bársony Éva osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak végrehajtására
előterjesztette Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezetét.
Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetését február 12-én 4/2017. számmal fogadta el. A
költségvetési rendelet 2017-ben négy alkalommal, továbbá 2017. december 31-ei hatállyal 2
alkalommal –többek között ma is – módosult.
A módosítások eredményeképpen az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege 6.997.632
E Ft-ra emelkedett, melyet 6.865.187 E Ft bevételi és 6.120.671 E Ft kiadási főösszeggel teljesítettek.
A teljesítésben 1.637.000 E Ft összegű halmozódás mutatkozik, mely az intézmények részére
biztosított finanszírozás összeg és az önkormányzat oldaláról kiadásként, az intézmények oldaláról
pedig bevételként egyaránt megjelenik a költségvetésben.
Ha ezt a finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetést nézik, akkor 4.453.957 E Ft a
bevétel, a kiadási összeg pedig 4.359.139 E Ft-tal teljesült.
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Az önkormányzat pénzmaradványa 2017-ben 744.516 E Ft. Ebből az intézmények maradványa 75.222
E Ft.
Az önkormányzatra jutó maradvány 669.294 E Ft. Ebből a 2018 évi költségvetésbe már eredetileg
beépítésre került 505.874 E Ft. A maradvány jelentős része a pályázati úton elnyert vissza nem
térítendő támogatások összege, amelyek felhasználását a 2018-as költségvetési évben fogják
megvalósítani.
Hitel felvételére 2017. évben nem került sor.
Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének állományában a 2017. év folyamán
jelentős változás következett be. A képviselő-testület 198/2017. (VIII.17.) Kt. határozata alapján
döntött a VARIKONT Kft.-ben és a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.-ben lévő
üzletrészének névértéken történő értékesítéséről az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
javára. Az üzletrészek névértéke: a VARIKONT Kft. esetében 54.520 E Ft, a LÜN Kft. esetében
73.630 E Ft.
Az önkormányzat a 2017. évben az európai uniós és a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően
jelentős mértékű fejlesztésekbe kezdett. A pályázati úton elnyert vissza nem térítendő támogatások
összege: 354.175 E Ft, mely az önkormányzat bankszámláira beérkezett és a támogatási szerződésben
meghatározott feladatoknak, céloknak megfelelően a költségvetésbe beépítésre került. A projektek
megvalósítása a 2017. költségvetési évben megkezdődött, de a projektek megvalósításával kapcsolatos
költségek jelentős része a 2018. évi költségvetési évben esedékes.
Kiemelt projektek:
- Oroszlány – Tatabánya kerékpárút megépítése, melynek teljes támogatása 1,1 milliárd Ft.
- Sacra Velo – Kerékpáros zarándokutak kialakítása
- Oroszlányi Bányászati Múzeum fejlesztése, aminek 499.980.390 Ft a támogatása.
- KAPU programra, az oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése: 100.000.000 Ft támogatást
kapott az önkormányzat.
- Az oroszlányi Bölcsőde működési feltételeinek fejlesztésére 30.000.000 Ft,
- Az ASP rendszer bevezetésére 9 millió Ft,
- Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztésére 88.465.000 Ft,
- Elektromos töltőpontok kiépítésére 4.952.000,
- tematikus játszóparkra 342.000 euro (~108 millió Ft) támogatást nyert el az Önkormányzat.
- A lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban: Pályázatot nyújtottak
be, ez a Petőfi udvar és a régi városrész felújításának a folytatását fogja jelenteni. Ez mintegy
300 M Ft.
- A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban című pályázat 50 M Ft nagyságrendű
Összefoglalta a 2017. évben elvégzett kiemelt beruházásokat:
- Petőfi udvar 6-7 számú lakóépület felújítása bruttó 227.328 E Ft szerződéses összeggel.
- Mindszenti úton új autóbusz öböl és teherforgalmi parkoló építése bruttó 35.801 E Ft vállalási
összegért.
- Népekbarátsága – Irinyi tengely I/c ütem: Először az Április utcai parkolót adták át, év végén
folytatták a munkát.
- A belterületi járdák felújítására a 2017. évben 35.102 E Ft-ot fordítottak.
- Elkészült a város harmadik körforgalmú csomópontja, a Szolgáltató Városközpont tornatermi
szárnya.
- A képviselői keretek felhasználásával valósultak meg kisebb intézményi felújítások – a
Táncsics Óvoda udvarában a belső járdák, térburkolatok teljes felújítása, a Bölcsődében a
használaton kívüli medence elbontása –, és közvilágítási bővítések kerültek sorra.
Jelezte, a mai napon helyben kiosztásra került a könyvvizsgálói jelentés.
Kérte a 2017. év költségvetéséről szóló beszámoló és rendelet-tervezet elfogadását.
Sólyom Jöran képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ezt a napirendi pontot a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadásra javasolta.
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Szabó Mihály képviselő jelezte, elfogadja a beszámolót. Viszont a határozati javaslat 2. pontjával
(amelyik a polgármester jutalmának a kifizetéséről szól) kapcsolatban a jegyzőkönyv számára ígéretet
kért polgármester úrtól, hogy a következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre a sokat vitatott
polgármesteri illetmény ügye újra a testület elé kerül. Szeretné, ha pozitív irányt venne az a történet.
Véleménye szerint jelen előterjesztés elfogadása egy megelőlegezett gesztus, bár az SZMSZ alapján a
zárszámadás elfogadása jogosítja a polgármestert a jutalmának a felvételére, de a fent említett
kitételtől is függővé tenné a dolgot.
Lazók Zoltán polgármester a jegyzőkönyv számára rögzítette, hogy a június 26-ai ülésre ezt elő fogja
terjeszteni.
Papp Péter képviselő nem értette, hogy mi kerül a képviselők elé, mi az a pozitív? A polgármester
illetménye már kb. négyszer került a testület elé. Van, aki pozitívan, van, aki negatívan értékeli. Nem
tudja, hogy mi a konkrét kérése képviselőtársának.
Torma Lajos képviselő kérte, hogy a határozati javaslatról pontonként szavazzanak.
Lazók Zoltán polgármester jelezte, mint előterjesztő, ő is így gondolta, tehát pontonként fog a
szavazás történni.
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte szavazzanak a könyvvizsgálói jelentés
figyelembe vételével az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 9 igen szavazattal
és 3 tartózkodással a rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (V.30.) önkormányzati rendeletét
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az előterjesztés határozati javaslata 1. pontjának
elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 8 igen szavazattal
és 4 tartózkodással elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2018. (V.29.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó
határozati javaslat 1. pontjáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1-8. számú
mellékleteit.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző

Lazók Zoltán polgármester a határozati javaslat 2. pontjához kapcsolódóan bejelentette személyes
érintettségét. Jelezte, ezáltal a szavazásban nem vesz részt. A szavazás lebonyolítása érdekében az
elnöklést átadta Rajnai Gábor alpolgármesternek és 16 óra 23 perckor elhagyta az üléstermet. A
jelenlévő települési képviselők száma: 11 fő.
Rajnai Gábor alpolgármester kérte, szavazzanak az előterjesztés határozati javaslata 2. pontjának
elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével, 7 igen szavazattal
és 4 tartózkodással elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2018. (V.29.) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó
határozati javaslat 2. pontjáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárszámadási rendelet hatályba lépését
követően jóváhagyja a polgármester 2017. évi munkájának elismeréseként a költségvetésben
elfogadott bruttó 4.886 E Ft-os jutalmának kifizetését.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző

16 óra 24 perckor Lazók Zoltán polgármester visszajött az ülésterembe, a jelenlévő települési
képviselők száma: 12 fő.

5. NAPIRENDI PONT:

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bársony Éva osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület az államháztartásról
szóló törvény alapján negyedévenként módosítja éves költségvetési rendeletét. Jelen előterjesztéssel az
idei évben első alkalommal kerül sor a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.
A módosítási javaslat tartalmazza a pénzügyi kihatásokkal járó, képviselő-testületi határozattal
elfogadott döntéseket, továbbá mindazokat a polgármesteri hatáskörben végrehajtott
átcsoportosításokat, melyeket az időközi teljesítési adatok felülvizsgálata, továbbá az újonnan
felmerülő vagy módosuló feladatok indokoltak.
A módosítással javaslatot tesznek az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési
maradványának felosztására, mely az önkormányzat esetében az eredeti költségvetésben tervezett
505.874 E Ft összegen felül további 163.421 E Ft, az önkormányzat intézményei tekintetében pedig
összességében 75.221 E Ft.
Az önkormányzat központi költségvetésből folyósított támogatásai összességében 10.302 E Ft-tal
emelkednek, mely tartalmazza a bérkompenzációt, a szociális ágazati összevont és kulturális illetmény
pótlékát, továbbá a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás összegét.
A működési célra átvett pénzeszközök összege 58.110 E Ft-tal emelkedik.
A felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 45.390 E Ft-tal emelkedik, ”Az
Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése” című projekt
megvalósítására elnyert vissza nem térítendő támogatás előlegével.
A 2018. évi költségvetési maradvány és a képződött többletbevételek terhére javasolják a tartalékok
növelését összességében mintegy 71.809 E Ft-tal, melyből 58.605 E Ft a beruházási, felhalmozási célú
tartalékba, 13.204 E Ft pedig az általános tartalékba kerül.
A képviselői keretekből eddig 4.908 E Ft-ot költöttek a képviselők.
Az önkormányzat az intézmények részére jelen költségvetés módosítása során összességében 5.476 E
Ft összegű finanszírozást biztosít.
Papp Péter képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és
javasolja megszavazni a képviselő-testület számára is.
Megkérte azon képviselőtársait, akik a szavazás rendjével egyetértenek, ne kérjenek külön szavazást
időhúzás gyanánt. Ugyanis az előbb ez történt. Nem értette, miért.
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
a rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (V.30.) önkormányzati rendeletét
Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

6. NAPIRENDI PONT:

Éves ellenőrzési jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési terv
teljesítéséről
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. File Beáta jegyző
György Árpád belső ellenőr

Lazók Zoltán polgármester elmondta, az éves összefoglaló jelentést a zárszámadási rendelettel együtt
kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2018. (V.29.) Kt. határozata
a 2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi belső ellenőrzési terv
teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

7. NAPIRENDI PONT:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző

Beszámoló Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Madari Csaba r.ezredes

Madari Csaba r.ezredes az írásban benyújtott, az elmúlt évi közbiztonsági helyzetre vonatkozó,
értékelő jelentésükből szakmai szempontból az alábbiakat emelte ki: 2010. és 2017. között közel 60%kal (842-ról 340-re) csökkent Oroszlány városában a tudomásukra jutott bűncselekmények száma. A
bűnügyi fertőzöttség (a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma), mely 2010-ben 3830 volt,
61%-kal csökkent, 1483-ra. Fontos az eredményesség bemutatása, mely azt mutatja meg, hogy a
rendőrséghez beérkező ügyekből mennyi az, amit eredményesen, tehát az elkövetőre történő
rámutatással, vád alá helyezéssel tudtak továbbítani az ügyészség fele. Az ügyek 70,7%-át
eredményesen tudják befejezni. A statisztikából látható az is, hogy a lakásbetörések száma jelentősen
(12-ről 30-ra) emelkedett. Ezek nem klasszikus, a város területén elkövetett lakásbetörések, hanem a
város külterületein lévő, korábban hétvégi házas övezetekben történt betörések. Itt a házak funkciója
megváltozott, nem hétvégi házként, hanem családi házként funkcionálnak. Ezek a bűncselekmények
korábban hétvégi ház betörésként voltak statisztikálva. A lopások eredményességi mutatóját is
javították. Az összes lopás 46,3%-át eredményesen tudják befejezni. A személyi sérüléssel járó közúti
közlekedési balesetek száma 26-ról 23-ra csökkent. Ebből 1 halálos baleset, 7 súlyos sérüléses baleset
és 15 könnyű sérüléses baleset történt az elmúlt évben. A balesetek okait és helyszíneit folyamatosan
elemezik és ennek megfelelően szervezik a közterületi szolgálatot. Végezetül megköszönte az elmúlt
évben Oroszlány Város Önkormányzatától kapott támogatást.
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Gyuga Mihály képviselő felvetette, a beszámoló említi, hogy az ittasan okozott balesetek megelőzése
érdekében a finn módszert alkalmazzák. Azonban a beszámoló nem ír számszerű adatokat, hogy
csökkent, vagy növekedett az alkoholos állapotban történő járművezetés, illetve az ezirányú fegyelem
változott-e az autóvezetők körében.
Farkas Gábor r. dandártábornok elmondta, 2 évvel ezelőtt az egész megyében 11,5-12% között volt
az ittasan okozott balesetek aránya. Tavaly ezt sikerült lecsökkenteni 8,5%-ra. A központi elvárás az,
hogy ez 10% alatt legyen. A megyében az ittasan okozott balesetek száma meghaladta az országos
átlagot, ezért alkalmazzák ezt a finn módszert, melyet továbbra is fent kell tartani. Madari úr
beszámolója Oroszlány városára vonatkozik, azonban azt hozzá kell tenni, hogy az egész megyében
2018-ban kedvezőtlen baleseti helyzet alakult ki. Az idei évben már 18-an haltak meg közlekedési
balesetben, a városban is volt halálos közlekedési baleset. A balesetek megelőzése nem kizárólag a
rendőrség feladata, ez egy társadalmi feladat és probléma. Nyilván a rendőrségnek vannak hatósági
eszközei. Megpróbálnak mindent bevetni. A baleset-megelőzés nagyon fontos, azt szeretnék elérni,
hogy minden közlekedő biztonságosan érjen haza.
Szabó Mihály képviselő kérdése az volt, hogy Oroszlány városa az országos, illetve a megyei
statisztikában milyen helyet foglal el a közbiztonság tekintetében. Tehát mennyire tekinthető
Oroszlány biztonságos vagy kevésbé biztonságos városnak?
Farkas Gábor r. dandártábornok elmondta, van egy mutató, hogy 100 lakosra mennyi bűncselekmény
jut. Ebben a mutatóban Komárom-Esztergom megye a legkedvezőbb. A megyében kb. 300.000 ember
él, tavaly 4752 bűncselekmény történt. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság beszámolójában is szerepel,
hogyan alakult Oroszlány vonatkozásában ez a statisztika. Az élmezőnyben van Oroszlány.
Hozzátette, hogy a megyében tavaly minden emberölési és rablási ügyet sikerült felderíteni.
Madari Csaba r. ezredes elmondta, ez a szám 2017-ben 1483 volt, 2010-ben 3830 volt. Ez hasonló a
megyei statisztikához.
Székely Antal képviselő kérdése az volt, hogy dandártábornok úrnak mi a személyes véleménye a
helyi kapitányság munkájáról? Megyei összehasonlításban hogy áll a kapitányság (minősítés,
statisztikák, stb. alapján)?
Lakossági észrevételek alapján felvetette, hogy nagyon sok a gyorshajtás az utakon. Másik kérdése az
volt, hogy van-e megoldás a gyorshajtás visszaszorítására? Valamit tenni kell, hiszen 10 év alatt
megduplázódott a gépjárművek száma Oroszlányban, és természetesen egyre jobb és egyre gyorsabb
járműveket vásárolnak az emberek.
Farkas Gábor r. dandártábornok elmondta, a megyében 7 kapitányság van. A rendőrségen belül van
egy szervezeti teljesítményértékelés. Ebben az értékelési rendszerben az oroszlányi kapitányság az
elmúlt 3 évben 3. és 5. helyen szerepelt. Figyelembe kell azért venni a lakosság nagyságát, az
adottságokat, stb. Egy szakmai verseny is volt a megyében, 2018. évben a kisbéri rendőrnapon adták
át ezt a díjat a dorogi rendőrkapitányságnak.
Az Oroszlányi Rendőrkapitányságot fegyelmezetten dolgozó, eredményesen, törvényesen működő
kapitányságnak tartja. Ha ez nem így lenne, beavatkoznánk. Az ORFK meghatározza a
rendőrkapitányságok számára, hogy mennyi legyen a balesetek aránya, a bűncselekmények felderítési
mutatója, stb. annak érdekében, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete minél jobb legyen.
Törekszenek a kapitány úrral a jobb eredmény elérésére. Hozzátette, hogy a megye az elmúlt 3 évben
jeles minősítést kapott. A megye 4 dologban kiemelkedő: a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények
száma az országban a legkevesebb, a nyomozás időszerűsége a leggyorsabb az országban, az
emberölések és a rablások felderítése 100%-os. Ez nagy szakmai siker.
Elmondta, a gyorshajtások kérdése nagyon fontos számukra. Megjegyezte, hogy évekkel ezelőtt azért
támadták a rendőrséget, hogy miért mérik a sebességet. Most is támadás éri a rendőrséget, hogy civil
autókból mérnek, nincsenek hitelesített eszközeik, stb. Ez nem igaz. Hitelesített eszközöket
használnak. Elmondta, a közlekedés egy dinamikus tevékenység, melyet nem lehet statikus
mérésekkel kontrollálni. Tudomásul kell venni, hogy a rendőrségnek mobil eszközökkel kell mérni.
Jelezte, hogy a városban is lesz ilyen dinamikus mérőeszköz, mellyel megpróbálják kiszűrni a
gyorshajtókat.
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Egy fix sebességmérő készülék telepítése 55 M Ft-ba kerül. A tapasztalatok alapján az autósok
lelassítanak a sebességmérő előtt, de előtte, illetve utána gyorsan közlekednek. Mindenkit nem tudnak
majd a mobil sebességmérő eszközzel sem kiszűrni, de arra fog majd hatni, hogy próbáljanak meg az
autósok lassabban közlekedni.
A fixen telepített mérőeszköz legnagyobb előnye, hogy az autós rájön, hogyha betartja a
sebességhatárokat, akkor is odaér az úticéljához.
A társadalomban is vannak gondok. Családi, baráti körben el kell beszélni, hogy időzített bomba az,
ha valaki háromszor gyorsabban megy, mint a megengedett sebesség. Ez összetett társadalmi
probléma. Célirányos akciókat is fognak szervezni a város területére. A sebességméréssel foglalkozni
kell. Fel kell lépni az őrült gyorshajtókkal szemben.
Sólyom Jöran képviselő elmondta, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsághoz
folyamatosan érkeznek a lakosság részéről a kérések sebességkorlátozás témakörben is. Ha minden
ilyen igényt figyelembe venne a bizottság, akkor tele lennének a város útjai fekvőrendőrrel. Továbbra
is kérte a rendőrség vezetőit, hogy a lakosság jelzése alapján az egymás közötti normális közlekedési
viselkedési formákat tartassák be, és aki képtelen a normális viszonyrendszerhez alkalmazkodni, az
ellen a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervek fellépjenek. Megerősítette, hogy a városban kérik
a sebesség mérését a kifejezetten frekventált helyeken.
A fix mérőeszköz telepítésének 55 M Ft-os költségét magasnak tartotta. Az informatika fejlődésével
nagyon jó minőségű sebességmérő eszközök jelentek meg. Ha ma Magyarországon az érvényben lévő
jogrendszer drágítja ezen eszköz árát, akkor állampolgárként azt mondja, hogy ezt valamilyen más
módon kell megoldani. Kérte a jelen lévő kapitányságvezetőket, hogy jelezzék a rendőrség felső
vezetése felé, hogy keressen a hivatalos szervezet olyan megoldásokat, ami a helyi erőforrások
számára alkalmazható.
Elmondta továbbá, bizottsági ülésen rendőrkapitány úrnak jelezték, hogy az oroszlányi rendőröktől
határozottabb fellépést várnak. Tanulják meg az állampolgárok a feltételrendszert és azt, hogy mi
annak a következménye, ha ezeket a szabályokat rendszeresen és szándékosan megsértik.
Farkas Gábor r. dandártábornok pontosításként elmondta, az 55 M Ft-os ár a fixen telepített, Véda
kapurendszerre vonatkozik. Ez meg kell terveztetni, ki kell építeni, ugyanis a mérőkészüléket nem
lehet mindenhova kitenni (ellopnák, lefestékeznék, stb.).
Elmondta, az országban sok település szeretne sebességmérést, a honlapon lehet/lehetett kérni, hogy
adott településen hol legyen sebességmérést.
Egyetértett abban képviselő úrral, hogy vannak esetek, mikor magyarázni kell az állampolgárnak,
hogy megértse a szabályt, de a sokadik esetnél már a büntetést kell választani. Elmondta, az ilyen és
hasonló felvetések a rendőrség munkáját megerősítik, segítik.
Sólyom Jöran képviselő személyes problémáját jelezte. Aki a közlekedési információkat követi,
tisztában van azzal, hogy a mobiltelefonok alkalmazása gépjárművezetés közben jelentős
balesetforrás. Véleménye szerint ezen esetek felderítését, kezelését is valamilyen módon meg kell
erősíteni. Napi szinten látja azt, hogy vezetés közben az emberek mobiltelefonálnak, illetve
videóközvetítéseket készítenek a saját gépjárművükből forgalomban való részvétel közben és
beazonosíthatóan feltöltik például a youtube-ra. Véleménye szerint ezek az emberek alapvetően
alkalmatlanok arra, hogy a közlekedésben normális módon részt vegyenek. Megkockáztatta azt a
kijelentést, hogy ez szándékos cselekedet, ami eljárás indítása esetén még a minősített esetet is
kimeríti.
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2018. (V.29.) Kt. határozata
Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló
beszámolóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Oroszlányi Rendőrkapitánysága
Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló
beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársainak az elmúlt évben végzett
munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző
SZÜNET
17:02-17:21

8. NAPIRENDI PONT:

Beszámoló az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017.
évi tevékenységéről
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Óvári László vezérigazgató

Óvári László vezérigazgató kiemelte a beszámolóból azokat az eseményeket, melyek nagymértékben
meghatározták a 2017. évi tevékenységüket, illetve befolyással vannak/lesznek a jövőbeni
tevékenységükre.
A pénzügyi részhez az alábbi 3 tényezőt emelte ki: 1. A 2016-ban módosított konzorciumi szerződés
hatása alapján 2016. júliusától már nem társaságukat terheli a hulladék ártalmatlanításának költsége,
hanem a Vertikál Zrt.-t. Ez a szerződésmódosítás lehetővé tette azt, hogy 2017-ben a gazdálkodásuk
költség és árbevétel viszonylatában egyensúlyba került és a korábbi években a konzorciumi partnerek
között az egymással szemben felhalmozott tartozás rendezhetővé vált. 2. A 2016-ban a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumtól a közszolgáltatás veszteségének kompenzálására kapott támogatás jelentős
része, mintegy 47 M Ft 2017-ben került pénzügyileg rendezésre. Ez a támogatás nagyban hozzájárult
az elmúlt évi, 50 M Ft-os pozitív eredményükhöz, illetve nagyban javította az előző évekhez képest a
likviditást és a tőkeszerkezeti mutatókat. 3. A korábbi években a hulladéklerakó rekultivációjára
megképzett 182 M Ft Vertikál Zrt. részére történő átutalása – ami jogszabályi kötelezettségen alapul –
a társaság készpénzlikviditását nagy mértékben rontotta.
17 óra 24 perckor Papp Péter képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő települési képviselők
száma: 11 fő.
Óvári László vezérigazgató a társaság közszolgáltatási tevékenységével kapcsolatban az alábbiakat
emelete ki: A közszolgáltatási tevékenység az országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tervben
előírtak alapján folyik. A Vertikál cégcsoport folyamatosan törekszik arra, hogy az NHKV Zrt.-től
kapott szolgáltatási díjukat maximálják. Ez csak a szolgáltatás műszaki tartalmának folyamatos
emelésével lehetséges, aminek egyik kézzel fogható eredménye például az idei évben a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának havi kettőre történő emelése, illetve a zöldhulladék-gyűjtés
alkalmának évi 12-re történő emelése. 2017-ben az önkormányzat támogatásával átalakult a külterületi
hulladékszállítás.
17 óra 25 perckor Papp Péter képviselő visszajött az ülésterembe, a jelenlévő települési képviselők
száma: 12 fő.
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Óvári László vezérigazgató hozzátette, ez is nagyban meghatározza a társaság közszolgáltatási
tevékenységét, illetve annak költséghatékony vonzatát.
Megemlítette azokat a fejlesztési, beruházási projektek, amelyek az elmúlt évben indultak, de ez év
végén, vagy jövő évben fognak megvalósulni. Az első a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás által elindított hulladékudvar-építés, illetve eszközbeszerzések (gyűjtőjármű,
munkagépek, hulladékgyűjtő edény beszerzése). Egy másik forrásból komposztáló építésére a Nemzeti
Fejlesztési Programirodával közös pályázatot adott be. Remélik, hogy ez a pályázat is nyertes lesz és
ez a létesítmény is meg fog valósulni.
A Vertikál Zrt. saját forrásából az idei évben elkezdte a hulladéklerakó előkezelő terének, illetve a
depónia térnek a bővítését. Ezek a fejlesztések a jövő év első felére megvalósulnak. Azt fogják
eredményezni, hogy 4 év után nem kell a hulladékot Polgárdiba szállítaniuk, hanem ismét
Oroszlányban kerül majd kezelésre, segítve ezzel a konzorcium, illetve ezáltal társaságuk
költséghatékony működését.
Gyuga Mihály képviselő jelezte, a cégnek több olyan edényzete (Fürst. S., Gönczi F., Petőfi S. utca
környékén) van a városban, ami már teljesen elrohadt. Vezérigazgató úr említette, hogy
edényzetcserék is lesznek. Kérdése az volt, hogy ezek az edényzetek ebbe a cserébe bele fognak
tartozni?
Óvári László vezérigazgató válaszában elmondta, ezek ebbe a projektbe nem tartoznak bele. A
szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez köthető gyűjtőedények beszerzésére gondolt. A kétkukás
hulladékgyűjtés bevezetésére, illetve a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken megsérült edények
cseréjére. A társasházaknál található edények cseréje, javítása folyamatosan történik bejelentés
alapján. Általában a közös képviselők jelzik a társaság felé.
Papp Péter képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság az OKÖ Zrt., illetve a további kapcsolódó
vállalati, céges beszámolókat megtárgyalta és örömmel konstatálta, hogy minden városi tulajdonú cég
jól prosperált. Ezért minden beszámolót a felügyelő bizottsági döntésekkel együtt egyhangúlag
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Személyes véleményként hozzátette, örül, hogy 5 évi agonizálás után a félig városi tulajdonú cég már
pozitív jeleket mutat mind a gazdálkodásban, mind a fejlesztésekben. Örül, hogy annak idején a
képviselő-testületet az önkormányzat hivatalos ügyvédje nem tudta annyira befolyásolni, és ez a cég
most legalább fél tulajdonban maradt a város tulajdonában. Van egy városi telephelyű fél cégük,
városi vezetőkkel, városi alkalmazottakkal és városi jó kapcsolatokkal. Megköszönte képviselőtársainak, hogy annak idején ezt a döntést úgy hozták meg, hogy nem az egész céget értékesítették bár
erős véleménynyomás nehezedett a testületre. Az akkori állapotokból egyesek csak azt a kiutat látták,
hogy ezt a céget teljes mértékben értékesítse az önkormányzat. Elismerte, hogy kellett erre 5 évet
várni. Most beigazolódott, hogy annak idején a képviselő-testület helyes döntést hozott.
Sólyom Jöran képviselő a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nevében megköszönte az 1
éves együttműködést. A város életében a hulladékgazdálkodással, -kezeléssel kapcsolatban elég sok
változás történt. Az egész folyamatnak az előkészítése, a hatékony levezénylése mindenképpen a cég
vezetését és munkatársait dicséri. További sok sikert kívánt a cég működéséhez.
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2018. (V.29.) Kt. határozata
az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót az előterjesztés 1-2. melléklete szerinti tartalommal.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársainak az elmúlt
évben végzett munkájukért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

9. NAPIRENDI PONT:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző

Beszámoló az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2017. évi tevékenységéről
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Kontschán Flórián Jenő vezérigazgató
Kis Ferencné dr. ügyvéd

Kontschán Flórián Jenő vezérigazgató ismertette, hogy a társaság beszámolóját a cég igazgatósága,
felügyelő bizottsága és közgyűlése is megtárgyalta és elfogadta. Társaságuk eredménye meghaladja a
83 M Ft-ot. Ez a többletnyereség két fő tevékenységnek köszönhető. Az egyik a piacbővítési
tevékenység, melynek során több mint 100 új lakossági fogyasztót tudtak bekapcsolni a távfűtési
hálózatba (ezek közül az egyik a Petőfi u. 4-5. számú épület, mely önkormányzati beruházás volt). Új
ipari parki fogyasztók jelentek meg, és jelentősen nőtt az ipari parki fogyasztók hőfelhasználása. A
másik, hogy az elmúlt évben jelentős vállalkozási tevékenységet végeztek külső megrendelők részére.
Társaságuk több mint 140 M Ft értékű beruházást hajtott végre, melyek kivétel nélkül a szolgáltatás
üzembiztonságát szolgálták. Ezek közül kiemelte a hőközponti távfelügyeleti rendszer megújítását.
Valamennyi általuk üzemeltetett hőközpont online, azonnal elérhető módon működik, működtethető,
módosítható, a mérési adatok bármikor lekérdezhetőek.
Megítélése szerint a szolgáltatás egész év folyamán biztonságos és folyamatos volt, voltak kisebb
üzemzavarok, de a város egészére kiható, jelentősebb szolgáltatás-korlátozásra nem került sor.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2018. (V.29.) Kt. határozata
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. munkatársainak az elmúlt évben végzett
munkájukért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző
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10. NAPIRENDI PONT:

Döntés a távhőszolgáltatás
szerződésről
Előadó:
Előkészítő:

biztosítását

célzó

közszolgáltatási

Lazók Zoltán polgármester
Kontschán Flórián Jenő vezérigazgató
Kis Ferencné dr. ügyvéd

Lazók Zoltán polgármester elmondta a távhőszolgáltatás biztosítása a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik. Az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt.-vel az önkormányzat eddig nem kötött közszolgáltatási szerződést, mert minősített
többségű befolyással rendelkezett a társaság felett. A társaságban meglévő részvények eladását
követően megszűnik az önkormányzat társaság feletti irányítási joga, ugyanakkor ellátási felelőssége
változatlan marad. Ezért szükséges a közszolgáltatási szerződés megkötése.
A mai napon helyben kiosztásra került határozati javaslat egy technikai módosítás, az a) és b)
határozati pontok helyett sorszámozott pontok kerültek megjelenítésre.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak a
helyben kiosztott határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2018. (V.29.) Kt. határozata
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-vel kötendő, a távhőszolgáltatás biztosítását célzó
közszolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlésén az
önkormányzatot az 1. pontban meghatározottak szerint képviselje.
Határidő:
Felelős:

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

11. NAPIRENDI PONT:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Döntés az Oroszlány, Bánki D. u. 2. 507/1 és 507/2 hrsz.-ú épület
tulajdoni és használati jog szerinti szétválasztásáról
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Kontschán Flórián Jenő vezérigazgató

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a szervezeti átalakulás szoros határidői nem tették lehetővé a
kiválás után fennmaradt OSZ Zrt. alkalmazotti létszáma saját területén való elhelyezésének
megvalósítását, ezért született az a döntés, hogy az 507/2 hrsz.-ú épület tulajdonjogát megkapja ugyan
az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., azonban annak területéből 471.41 m2 terület,
gyakorlatilag a korábban is használt irodák területe, továbbra is az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
ingyenes használatában marad.
Ez a megoldás átmenetileg megfelelt, azonban annak hosszú távon fennmaradása sérti az OIH Zrt. és
az OSZ Zrt. érdekeit is. Szükséges arra megoldást keresni, hogy mindkét szervezet a saját tulajdonú
területén fejtse ki a működését. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha az OSZ Zrt. létszáma
elhelyezhető a tulajdonában lévő 507/1 hrsz.-ú területen.
A cél elérése érdekében a társaság felmérte a saját tulajdonában lévő épületben meglévő lehetőségeket
és tervet készített arra vonatkozóan, hogy az egyes tevékenységi területek az épület mely részében
helyezhetők el, elhelyezésük érdekében milyen átalakítások szükségesek. Ennek során kiderült, hogy
két kis iroda kivételével a többi terület elhelyezhető az 507/1 hrsz.-ú épületben. Továbbra is az OSZ
Zrt.-é maradna a földszinten lévő üzemi átjáróból az OIH Zrt.-t megillető 26.66 m2 terület.
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A felmérést követően elkészültek a munkák tervei, amelyek alapul szolgáltak az átépítés költségei
megbecsüléséhez. Az átépítés költségét azonban csökkenteni kell az ingyenes használatban maradó,
összesen 68.95 m2 terület értékével.
Kontschán Flórián Jenő vezérigazgató hozzátette, az előterjesztésben szereplő várható költség a
beérkezett ajánlatok alapján a legolcsóbb ajánlatokból összeállított költség. A szerződéskötések
folyamatban vannak. Véleménye szerint a szerződéses összeg a technikai átalakításokkal, illetve
műszaki módosításokkal jelentős mértékben csökkenthető.
17 óra 43 perckor Hermann Istvánné képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő települési
képviselők száma. 11 fő.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt,
17 óra 44 perckor Hermann Istvánné képviselő visszajött az ülésterembe, a jelenlévő települési
képviselők száma: 12 fő.
Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2018. (V.29.) Kt. határozata
az Oroszlány, Bánki D. u. 2. 507/1 és 507/2 hrsz. épület tulajdoni és használati jog szerinti
szétválasztásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal történjen meg az Oroszlány Bánki D. u. 2.
507/2 hrsz. épületben az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. ingyenes használati jogának megváltása.
2. Kötelezettséget vállal arra, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Oroszlány Bánki D. u. 2. 507/1.
hrsz. épületében a munkavállalók átköltöztetését és elhelyezését célzó beruházás költségét,
maximum 43.266 E Ft+ Áfa-t, az ingyenes használati jog megváltásaként az Oroszlányi
Ingatlankezelő- és Hasznosító Zrt. számára, az Önkormányzat és az NKM Nemzeti Közművek
Zrt. aláírt részvény adásvételi szerződésben vállalt vételár teljes összegének megfizetését
követően átadja.
3. A 2. pont teljesülése esetén utasítja a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés módosításakor
az előirányzatok változását a 2018. évi költségvetésen vezesse át.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat és az NKM Nemzeti Közművek Zrt. által
aláírt részvény adásvételi szerződésben a zárási feltételek között meghatározott eladót terhelő
feltételek szeptember 30-ig történő teljesíthetősége érdekében az 1. pontban megjelölt épület
területének természetbeni megosztására és használatára külön megállapodást kössön a 2. pontban
meghatározott pénzügyi feltétel megállapodásban történő rögzítésével.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozati kihirdetéséért:

12. NAPIRENDI PONT:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző

Beszámoló a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. évi tevékenységéről
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Tassi József Viktor ügyvezető

Tassi József Viktor ügyvezető elmondta, a társaság életében a múlt évben az alap üzemeltetési
feladataikon túl 3 jelentősebb esemény történt. A LÜN Kft. végezte az önkormányzat megbízásából a
küzdősportterem kialakítását, illetve kezdte meg a múlt év őszén a súlyemelő terem felújítását. A
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legjelentősebb esemény a Bányászati Múzeum komplex fejlesztésére irányuló támogatási szerződés
megkötése volt az elmúlt év nyarán. A múzeumban a LÜN Kft. üzemeltetőként is közreműködik, ezen
felül a projekt megvalósításban az önkormányzat konzorciális partnerként vesz részt. A 2017. év
második felében a projekt fizikai megvalósításának előkészítésével is foglalkoztak. Maga a projekt az
idei évben, illetve jövőre fog megvalósulni.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2018. (V.29.) Kt. határozata
a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának
elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal a Létesítményeket Üzemeltető
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017.01.01-2017.12.31. közötti időszakáról
készített mikrogazdálkodói beszámolóját, és annak részeként: az előterjesztés 2. melléklete
szerinti mérleget és eredmény kimutatást,
- az eszközök és források mérleg szerinti főösszegét
350.345 E Ft-ban
- a saját tőke összegét
73.905 E Ft-ban
- az értékesítés nettó árbevételét
292.882 E Ft-ban
- az adózás utáni eredmény összegét
2.377 E Ft-ban
állapítja meg.
2. A Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi
adózott eredményét, 2.377 e Ft-ot eredménytartalékba helyezi.
3. Elfogadja a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2017. évi közhasznúsági beszámolóját az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal.
4. Megbízza és meghatalmazza Tassi József Viktor ügyvezetőt, hogy a Társaság beszámolójával,
közhasznúsági jelentésével kapcsolatos közzétételi kötelezettségének tegyen eleget.
5. Köszönetet mond a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársainak az
elmúlt évben végzett munkájukért.
Határidő:
Felelős:

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

13. NAPIRENDI PONT:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző
Tassi József Viktor ügyvezető

Beszámoló a VARIKONT Kft. és az Oroszlányi Ingatlankezelő és
Hasznosító Zrt. 2017. évi tevékenységéről
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Németh Gábor OIH Zrt. vezérigazgató
Árva Ferenc VARIKONT Kft.

Németh Gábor vezérigazgató elmondta, a bizottsági üléseken részletesebben foglalkoztak ezzel az
előterjesztéssel is. Kiemelte, hogy mind a Varikont Kft. esetében, mind az OIH Zrt. esetében a
felügyelő bizottság, illetve az OIH Zrt. igazgatósága tárgyalta a beszámolót a Varikont Kft.
beszámolójával együtt és május 25-én az OIH Zrt. közgyűlése közös előterjesztés keretében tárgyalta
és elfogadta mindkét társaság beszámolóját.
Tavaly az OIH Zrt. a tulajdonosi döntésnek megfelelően megvásárolta a Varikont Kft.-t és a LÜN
Kft.-t és döntött a beolvadásról a Varikont Kft. esetében. A 2017. évet tekintve a Varikont Kft. már
mint befektetés szerepel az OIH Zrt. könyveiben, és a beszámolóból is látható, hogy a Varikont Kft. is
nyereséggel zárt.
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Az OIH Zrt. szerény pozitív eredményével kapcsolatban elmondta, hogy a 2017. év a megalakulás, a
kialakulás folyamata volt, illetve voltak a létesítmény üzemeltetésben olyan események, amelyek
jelentősebb anyagi ráfordítást igényeltek a tervezetthez képest.
Azon fognak dolgozni mindannyian, hogy a tevékenységeket az összeolvadás után is hatékonyan
lássák el a továbbiakban is.
A 2017. évi beszámolóból látszik az árbevételeknél, hogy mindkét cég átlépte a 300 M Ft-os
árbevételt, ezért az OIH Zrt. közgyűlése egy könyvvizsgálót választott, amely cég a következő 3 évben
lesz a cég könyvvizsgálója, külön könyvvizsgáló fog a beolvadással foglalkozni.
Székely Antal képviselő jelezte, a bizottsági ülésen nem szavazta meg a beszámolót, most sem fogja
megtenni. Elismerte a két cég dolgozóinak a tevékenységét, egy dologgal azonban nem ért egyet. Az
önkormányzati bélakásokban élők lakbérének adminisztrációs költsége számára nem elfogadható.
Nem elfogadható, hogy ekkora áron végezze az önkormányzat saját cége ezt a tevékenységet.
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 11 igen és 1 nem
szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2018. (V.29.) Kt. határozata
a VARIKONT Kft. és az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., valamint a VARIKONT Kft.
tevékenységének 2017. évi üzleti évével kapcsolatos beszámolót az előterjesztés 1. és 2. melléklete
szerinti tartalommal.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., valamint a VARIKONT Kft.
munkatársainak az elmúlt évben végzett munkájukért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

14. NAPIRENDI PONT:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző

A VARIKONT Kft. beolvadása az Oroszlányi Ingatlankezelő és
Hasznosító Zrt.-be
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Németh Gábor vezérigazgató
Kis Ferencné dr. ügyvéd

Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 11 igen szavazattal
és 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2018. (V.29.) Kt. határozata
a VARIKONT Kft. Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-be történő beolvadásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A VARIKONT Kft.-nek az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-be történő
beolvadásával kapcsolatosan a következő tulajdonosi döntéseket hozza:
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a) Egyetért a VARIKONT Kft.-nek az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-be való
beolvadásával.
b) Tagja kíván lenni a beolvadással létrejövő társaságnak.
c) Nem kívánja átértékeltetni a vagyont.
d) A vagyonmérleg tervezet fordulónapját 2018. június 30-ban állapítja meg.
e) Elfogadja a könyvvizsgálói feladatok ellátására a Kontorg-Audit Könyvvizsgáló Kft.,
Varga Magdolna okleveles könyvvizsgáló megbízását.
f) Megbízza a társaság vezető tisztségviselőit a vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltártervezet, valamint egyéb okiratok, így az egyesülési szerződés előkészítésével.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
közgyűlésén az 1. pontban meghatározott tulajdonosi döntéseket képviselje.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

15. NAPIRENDI PONT:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző

Beszámoló az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2017. évi
működéséről
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Németh Gábor kuratóriumi elnök

Németh Gábor kuratóriumi elnök megköszönte azt a támogatást, amit a két alapító (Oroszlány Város
Önkormányzata és az OSZ Zrt.) a tavalyi évben nyújtott az alapítványnak. Jelezte, az alapítvány
pénzügyi helyzete stabil, a cél szerinti támogatásokat tudják folyósítani az elkövetkező néhány évben
is. A pályázói kedv és a megvalósult fejlesztések is megsokszorozódtak. Alapvetően új távhő
rákötések és egyedi fűtések tekintetében voltak pályázók.
Sólyom Jöran képviselő jelezte, a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, felvetése a szolgáltatási
szerződést is érintené, de belátta, hogy abba már nem lehet belenyúlni. A másik lehetőség az OSZ Zrt.
értékesítésekor lett volna, de ott senkinek nem jutott eszébe ez a felvetés.
A felvetés pedig az, hogy mivel eddig az OSZ Zrt. önkormányzati tulajdonú volt, volt ráhatásuk az
OSZ Zrt. és az alapítvány nexusára, a támogatásra. Ez a jövőben ebben a formában megszűnik. Az
mindenki számára egyértelmű, hogy a rákötések számával az OSZ Zrt. rentabilitása, árbevétele pozitív
képet mutat. Kérte polgármester urat, illetve kuratóriumi elnök urat, hogy amennyiben az OSZ Zrt.
tulajdonlási kérdésének a végére érnek, egyeztessenek az új tulajdonossal, az önkormányzattal és az
alapítvánnyal, hogy a befolyt lakossági, illetve egyéb bevételekből valamilyen folyamatos támogatási
rendszert alakítsanak ki az alapítvány érdekében.
Lazók Zoltán polgármester egyetértett azzal, hogy ez feladatuk.
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2018. (V.29.) Kt. határozata
az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az „Oroszlányi Távfűtésért”
Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal, egyúttal megköszöni a kuratórium tagjainak tevékenységét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző
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16. NAPIRENDI PONT:

Beszámoló a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2017. évi
működéséről
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Nagyné Batin Erika kuratóriumi elnök

Nagyné Batin Erika kuratóriumi elnök megköszönte az önkormányzatnak azt a támogatást, amit a
társadalmi célú pályázatok keretében és egyéb más formában is nyújtott az alapítvány számára és
ezáltal támogatta a Benedek Iskola sajátos nevelési igényű gyermekeit.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2018. (V.29.) Kt. határozata
a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Benedek Iskola Gyermekeiért
Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal, és egyúttal megköszöni a kuratórium tagjainak tevékenységét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

17. NAPIRENDI PONT:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző

Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. Molnár Miléna aljegyző

Lazók Zoltán polgármester jelezte, az idei évben is lehetőség nyílik 2 db „Oroszlányért” vésetű
aranygyűrű kitüntetés, 5 db „Oroszlányért” kitüntető díszoklevél és az „Oroszlány város díszpolgára”
cím adományozására a városlakók, civil- és sportszervezetek javaslatai alapján. A jelöléseket június
15-ig kell a jegyzői titkárságon személyesen, vagy elektronikusan a jegyzo@oroszlany.hu email címre
benyújtani. A kitüntetések ünnepélyes átadására az augusztus 20-ai ünnepi testületi ülésen kerül sor.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2018. (V.29.) Kt. határozata
városi kitüntetések adományozásának előkészítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A városi kitüntetések adományozása érdekében a kitüntetési javaslattételről szóló felhívást az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Megbízza a jegyzőt a kitüntetési javaslattételről szóló felhívás közzétételére.
3. Utasítja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a beérkezett kitüntetési javaslatok
alapján a városi kitüntetésekre irányuló javaslatot a 2018. júniusi munkaterv szerinti képviselőtestületi ülésre terjessze elő.
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4. Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéseket Oroszlány Város Önkormányzatának 2018.
augusztus 20-ai városi ünnepi rendezvénye keretében adja át.
Határidő:
Felelős:

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

18. NAPIRENDI PONT:

az 1. és 2. pont esetében 2018. május 31.
a 2. pont esetében Dr. File Beáta jegyző
a 3. pont esetében Székely Antal, a MOSB elnöke

Oroszlány Város Óvodái alapító okiratának módosítása
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. Molnár Miléna aljegyző

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a volt falusi óvoda ismételt megnyitása érdekében szükséges,
hogy a jogi kérdésekben is döntés szülessen az Államkincstár által megadott május 31-ei határidőig.
Dönteniük kell az óvoda alapító okiratának módosításáról, melynek két fontos eleme van, egyrészt az
50 fős létszám megállapítása, másrészt az óvoda Meseliget óvoda nevének meghatározása, mely
elnevezésre az óvoda vezetősége tett javaslatot.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak Oroszlány Város Óvodái
módosító alapító okiratáról az előterjesztés 1. melléklete szerint.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2018. (V.29.) Kt. határozata
Oroszlány Város Óvodái módosító alapító okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Óvodái módosító alapító
okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint fogadja el.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző

Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak Oroszlány Város Óvodái módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratáról az előterjesztés 2. melléklete szerint.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2018. (V.29.) Kt. határozata
Oroszlány Város Óvodái alapító okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Oroszlány Város Óvodái módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
előterjesztés 2. számú melléklete szerint fogadja el.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár költségvetési szervek törzskönyvi
nyilvántartásaival kapcsolatos eljárásában Oroszlány Város Óvodái alapító okiratával kapcsolatos
esetleges formai, technikai változtatásokat megtegye.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző
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19. NAPIRENDI PONT:

Oroszlány-Tatabánya
kerékpárút
építésével
projekttájékoztató és a szükséges döntések meghozatala
Előadó:
Előkészítő:

kapcsolatos

Lazók Zoltán polgármester
Dr. Molnár Miléna aljegyző

Dr. Molnár Miléna aljegyző elmondta, a jelen előterjesztéshez tartozó határozati javaslat az előzetes
régészeti költségek elszámolhatósági korlátjához kapcsolódik, illetve ahhoz, hogy ezt a TatabányaOroszlány kerékpárút projekt 2%-ban terület-előkészítés költségei között engedi elszámolni, és
maximum 22 M Ft összegben egy korlátot állít fel. Az előzetes régészeti dokumentáció által
kimutatott, becsült régészeti költség mintegy 37,9 M Ft. Ez egy maximális költség, ami a régészeti
tevékenység eredményessége függvényében lehet kevesebb is. Mivel 22 M Ft-os elszámolhatósági
korlát van, tájékoztatáskéréssel megkeresték az Államkincstárt, illetve a Miniszterelnökséget annak
érdekében, hogy ezt a régészeti tevékenység-költséget a megvalósítási projekt-költségvetési sorra
lehessen elszámolni. Erre választ nem kaptak. Viszont a régészet tevékenységre vonatkozó szerződés
aláírása nem várhat. Ezért kérik a képviselő-testületet a határozati javaslat szerinti döntésre.
Lazók Zoltán polgármester kiegészítésként hozzátette, hogy természetesen ha az átcsoportosításra
engedélyt kapnak, akkor a főcsoporton belül a képviselő-testület ezt a forrást visszakapja, de másképp
nem lehet a szerződést aláírni, mert enélkül a döntés nélkül nincs fedezete a régészeti munkáknak.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2018. (V.29.) Kt. határozata
az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút építésével kapcsolatos projekttájékoztató és a szükséges
döntések meghozatala
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Biztosítja a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó régészeti
feltárás munkálatok megrendeléséhez szükséges 15.928.740 Ft saját erőt a 37.928.740 Ft
összegű a tatai Kuny Domonkos Múzeum által elvégzendő szerződés megkötéséhez a
beruházási céltartalék terhére.
2. Amennyiben a Közreműködő Szervezet engedélyezi a teljes szerződéses összeg projekt
költségvetésében történő elszámolását, úgy a támogatás beérkezését követően azt a beruházási
céltartalék terhére visszavezetni szükséges.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:
2018. május 31.

20. NAPIRENDI PONT:

Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulással
kapcsolatos döntések
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. Molnár Miléna aljegyző

Dr. Molnár Miléna aljegyző a helyben kiosztott határozati javaslatot kérte megtárgyalni. A tegnapi
Pénzügyi Bizottsági ülésen született arról döntés, hogy kerüljön pontosításra az átutalás feltétele. A
határozati javaslat 2. pontjában az egyszeri költségvetési támogatás feltételeként került előírásra, hogy
az átutalás feltétele, hogy valamennyi tagtelepülés vállalja a Pons Danubii részére ilyen mértékű (0,5
euro/fő) egyszeri támogatás kifizetését.
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A határozati javaslat 3. pontja az egyszeri költségvetési támogatás, illetve a 2019. évi tagdíj 2018.
évben történő átutalásának anyagi fedezetét jelzi. Ez a kötelezettségvállalás költségvetés-módosítást
nem igényel.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak a
helyben kiosztott határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2018. (V.29.) Kt. határozata
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulással kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Megszünteti az Oroszlány Város Önkormányzata és a Pons Danubii EGTC között a Cultplay
(Tematikus parkok építése) tárgyú projektre vonatkozó projektmenedzsment feladatok ellátása
tárgyú, 2017. szeptemberében létrejött, 15-JOGI/80-1/2017. számú megbízási szerződést és
felhatalmazza a polgármestert e tárgyban új szerződés aláírására a következők szerint:
 a megszüntetésre kerülő megbízási szerződés alapján már kifizetett 12.323 EUR összeget a
Pons Danubii EGTC Oroszlány Város Önkormányzata részére köteles visszautalni
 a Pons Danubii EGTC-vel kötendő új szerződés időtartama és az ellenszolgáltatás összege:
2018. június 1. és 2020. január 31. közötti időszak, ellenszolgáltatás összege: 1.140 EUR/hó
2. A Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás működőképességének fenntartása
és a projektek megvalósíthatósága érdekében egyszeri költségvetési támogatás befizetéséről és
2019. évi tagdíj 2018. évben történő átutalásáról dönt a következők szerint:
 az egyszeri költségvetési támogatás összege: azonos az éves tagdíj összegével, azaz 0,5
EUR/fő, azaz 9.528,5 EUR. Az átutalás feltétele, hogy valamennyi tagtelepülés vállalja a Pons
Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás ilyen mértékű (0,5 EUR/fő)
támogatását.
 legkésőbb 2018. június 30. napjáig történő átutalással teljesíti a 2019. évi tagdíjfizetési
kötelezettségét, melynek összege 0,5 EUR/fő, azaz 9.528,5 EUR
3. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti egyszeri költségvetési támogatás és a 2019. évi
tagdíj 2018. évben történő átutalására, a 2018. évi költségvetés “tagdíjak” sora terhére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

21. NAPIRENDI PONT:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bartalus László osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, az önkormányzat tulajdonában áll az Oroszlány, Haraszthegyi
utcai 898/1 helyrajzi szám alatti, kivett udvar és gazdasági épület megnevezésű, 850 m2 területű
ingatlan, melynek alsó része jelenleg kert hasznosítású. Egy oroszlányi lakos megkereste az
önkormányzatot az ingatlanrész bérbevételével.
A nyertes pályázat keretében létesülő Oroszlány-Tatabánya kerékpárút Oroszlány külterületén
tervezett nyomvonala érint néhány, a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanrészt, melyeknek a
földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzése érdekében szükséges azoknak a jogszabály
szerinti ingyenes önkormányzati tulajdonba adása. Az előterjesztés szerint az Oroszlány-Tatabánya
kerékpárút nyomvonalának kialakítása érdekében javasolta a Magyar Állam tulajdonában lévő
ingatlanokból kialakítandó 02/66 és 0452/2 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba kérésére irányuló eljárás kezdeményezését.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2018. (V.29.) Kt. határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az oroszlányi 898/1 helyrajzi szám alatt felvett, kivett terület megnevezésű, 850 m2
területű ingatlanból 587 m2 területű ingatlanrész bérleti szerződés keretében történő
hasznosításával.
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés aláírására
az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.
3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján kezdeményezi
és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő:
a. oroszlányi, külterületi 02/1 helyrajzi számú, kivett országos közút megnevezésű 2.6029 m2
területű ingatlanból – a 1476/2017. számon záradékolt vázrajz és terület kimutatás szerint – a
telekalakítást követően kialakuló 02/66 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlan
118 m2 nagyságú terület, és
b. oroszlányi, külterületi 0452/2 helyrajzi számú, kivett vízfolyás megnevezésű 495 m2 területű
ingatlanból – a 1473/2017. számon záradékolt vázrajz és terület kimutatás szerint – a
telekalakítást követően kialakuló, 0452/2 helyrajzi számú, kivett vízfolyás megnevezésű
ingatlan 18 m2 nagyságú terület
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
4. Vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét is – megtérítését.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. a)-b) pontok szerinti ingatlanok ingyenes,
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az érintett ingatlanok vagyonkezelői
és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé teljes jogkörrel eljárjon, nyilatkozatot tegyen és az
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
6. Nyilatkozik, hogy a 3. a)-b) pontok szerinti
a. ingatlanokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény13. § (1)
bekezdés 1. pontjában foglaltak szerint településfejlesztés, településrendezés érdekében
kívánja tulajdonba venni és a „TAVAINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér
kerékpárúthoz” című TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosító számú pályázati támogatás
keretében megvalósítandó kerékpárút nyomvonalának kialakításához kívánja felhasználni és
azokat a telekalakítást követően a kerékpárút nyomvonalához kívánja csatolni, a becsatolt
ingatlanrészeket 15 évig nem idegeníti el és állagát megóvja.
b. igényelt ingatlanok nem állnak örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi és Natura 2000
védettség alatt.
Határidő:
Felelős:

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

22. NAPIRENDI PONT:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány város belterületi járdáinak ütemezett felújítása – III/1. ütem
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bartalus László osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. április
17-ei ülésén tárgyalta a település rossz műszaki állapotban lévő, belterületi járdái, járdaszakaszai
helyreállításának ütemezését, melynek során az eredetileg – 2016 áprilisában – elfogadott ütemterv III.
pontját módosította és javasolta, hogy a Táncsics Mihály út 59. szám és a Chudik Lajos Sporttelep
közötti, szelvényezés szerint jobboldali részén húzódó járdaszakasz kerüljön be III/1. ütemként.
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Oroszlány település útfenntartási feladatait szerződés szerint ellátó Varikont Kft. a bizottság fenti
javaslata alapján elkészítette a jelzett járdaszakaszra vonatkozó teljes műszaki tartalom összeállítást és
árajánlatot. Ennek függvényében tárgyalja a képviselő-testület az aktuális járdafelújítás
megvalósításával kapcsolatos költségvetési lehetőségeket.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2018. (V.29.) Kt. határozata
az Oroszlány város belterület járdáinak ütemezett felújításának III/1. üteméről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Oroszlány város belterületi járdái ütemezett felújításának III/1. üteméről szóló
előterjesztést az abban részletezett műszaki tartalommal, tervezett költségekkel.
2. Egyetért az 1. pontban meghatározott közlekedésfejlesztés Varikont Kft. által történő
elvégeztetésével, és felhatalmazza a polgármestert a munkálatokkal kapcsolatos vállalkozási
szerződés megkötésére.
3. Az 1. pont szerinti beruházás megvalósítása érdekében az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének „Városi járdák ütemezett felújítása” során többletforrást biztosít bruttó 3.314 E
Ft összegben a költségvetés „Útfenntartás” sora terhére.
4. Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének soron következő
módosításakor gondoskodjon a 3. pont szerinti módosítás költségvetésben történő átvezetéséről.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

23. NAPIRENDI PONT:

2018. május 31.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Kérdés, interpelláció

Lazók Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a volt falusi óvoda kiviteli
tervezésének időpontja május 31-én jár le, ekkor kapnak olyan költségadatokat, amely alapján dönteni
tudnak az óvoda felújításának pontos költségeiről. A kivitelezés minél gyorsabb elindulása, a
szükséges testületi döntések meghozatala érdekében június 7-én (csütörtökön) 16 órakor rendkívüli
testületi ülést tartanak. Az ülést megelőzősen június 5-én (kedden) 15 órakor összevont bizottsági
ülésen tudják részletesen megtárgyalni az előterjesztést.
Tájékoztatta továbbá képviselő-társait arról, hogy előzetes írásbeli kérdést – Oroszlány név használati
internetes fórumokon - Sólyom Jöran elnök úr küldött, melyre vonatkozóan írásban a rendelkezésre
álló dokumentumokat megküldték. Más előzetes írásbeli kérdés, interpelláció nem érkezett.
Sólyom Jöran képviselő elmondta, van egy „Oroszlány város” nevű facebook oldal, amely rendre a
város logóját, a város nevét használja. Véleménye szerint ezt mind az önkormányzati rendelet, mind a
jó érzésük nem szabadna, hogy megengedje. A rendőrségen tett feljelentést elfogadja, tudomásul
veszi. Sajnos konstatálnia kell, hogy a magyar rendőrség ma az emberek, illetve a szervezetek jogait
ilyen szinten képes képviselni. A Facebook felé küldendő levelet ebben a formában nem tudja
elfogadni. Kérte, hogy megfelelő jogi alátámasztással, megfelelő jogi képviselet mellett a
Facebooknak a megfelelő csatornáján keresztül hivatalosan juttassák el a Facebookhoz megjelölve
minden olyan jogi támogatást, ami ebben a kérdéskörben felsorolható. Tehát az, amit a korábbi ilyen
megkeresésre küldtek, véleménye szerint nem volt méltó és kellőképpen komoly. Kérte, hogy jogi
háttérrel, kifejezetten felszólítás jelleggel lépjenek fel a Facebooknál. Oroszlányon egyébként több
olyan Facebook-oldal is van, amit oroszlányi szervezet tiltatott le és a háttérben semmi olyan nem
volt, mint az önkormányzat esetében, pusztán nem volt szimpatikus az oldal tartalma. Ennél sokkal
hatékonyabban kell eljárniuk a Facebook felé.
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További hozzászólás nem volt, Lazók Zoltán polgármester a képviselők figyelmét megköszönve a
testület nyilvános ülését 18 óra 17 perckor bezárta.

k.m.f.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző
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