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OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HIVATALOS LAPJA
TARTALOMJEGYZÉK

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁROZATAI
125/2018. (VIII.16.) Kt. határozat
126/2018. (VIII.16.) Kt. határozat
127/2018. (VIII.16.) Kt. határozat
128/2018. (VIII.16.) Kt. határozat

129/2018. (VIII.16.) Kt. határozat

130/2018. (VIII.16.) Kt. határozat
131/2018. (VIII.16.) Kt. határozat
132/2018. (VIII.16.) Kt. határozat
133/2018. (VIII.16.) Kt. határozat
134/2018. (VIII.16.) Kt. határozat
135/2018. (VIII.16.) Kt. határozat
136/2018. (VIII.16.) Kt. határozat
137/2018. (VIII.16.) Kt. határozat

a meghívóban szereplő 10. és 11. napirendi
pont zárt ülésen történő tárgyalásáról
a napirendről
név szerinti szavazásról
a „TAVAINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) –
Kecskéd – Környe - Tatabánya közötti
kerékpáros
mobilitás
feltételeinek
megteremtése csatlakozva az Által-ér menti
kerékpárúthoz” című TOP-3.1.1-15-KO12016-00004
azonosítószámú
projekt”
közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
a
Közbeszerzési
felelősségi
rend
meghatározásáról a TOP-1.2.1-15-KO12016-00008 Majk és a Vértes turisztikai
tevékenységeinek
összehangolása
az
Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex
fejlesztésével tárgyú projekt keretében
a streetball pálya üzemeltetéséről
a 2019. és 2020. évi villamos energia
beszerzése tárgyú csoportos közbeszerzési
eljárás eredményéről szóló tájékoztatóról
az
önkormányzati
ingatlanvagyonnal
kapcsolatos döntésekről
a beruházásokkal kapcsolatos, 2018. évi
költségvetést érintő döntésekről
a településrendezési tervvel kapcsolatos
döntésekről
a helyi közösségi közlekedés támogatásának
igényléséről
Oroszlány helységnév cég saját nevében
történő feltüntetéséről
„Az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 – Családok
Átmeneti Otthona fejlesztése tárgyú projekt
megvalósításához
kapcsolódó
további
döntésekről” című előterjesztés helyben
kiosztott határozati javaslatának 1. pontjáról

138/2018. (VIII.16.) Kt. határozat

139/2018. (VIII.16.) Kt. határozat

140/2018. (VIII.16.) Kt. határozat

„Az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 – Családok
Átmeneti Otthona fejlesztése tárgyú projekt
megvalósításához
kapcsolódó
további
döntésekről” című előterjesztés helyben
kiosztott határozati javaslatának 2.a)
pontjáról
„Az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 – Családok
Átmeneti Otthona fejlesztése tárgyú projekt
megvalósításához
kapcsolódó
további
döntésekről” című előterjesztés helyben
kiosztott határozati javaslatának 2.b)
pontjáról
az
önkormányzati
ingatlanvagyonnal
kapcsolatos döntésről
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
a meghívóban szereplő 10. és 11. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 – Családok
Átmeneti Otthona fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó további döntések”, illetve
az „Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntés” tárgyú napirendi pontokat zárt ülésen
tárgyalja.
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
a napirendről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 16-ai, rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
1.
A „TAVAINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe - Tatabánya közötti kerékpáros
mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz” című TOP3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt” közbeszerzési eljárását lezáró döntés
2.
Közbeszerzési felelősségi rend meghatározása a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Majk és a
Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex
fejlesztésével tárgyú projekt keretében
3.
Döntés a streetball pálya üzemeltetéséről
4.
Tájékoztatás a 2019. és 2020. évi villamos energia beszerzése tárgyú csoportos közbeszerzési
eljárás eredményéről
5.
Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
6.
Beruházásokkal kapcsolatos, 2018. évi költségvetést érintő döntések
7.
A településrendezési tervvel kapcsolatos döntések
8.
A helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylése
9.
Döntés Oroszlány helységnév cég saját nevében történő feltüntetéséről
Zárt ülés:
10. Az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 – Családok Átmeneti Otthona fejlesztése tárgyú projekt
megvalósításához kapcsolódó további döntések
11. Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntés
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
név szerinti szavazásról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A „TAVAINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk)
– Kecskéd – Környe - Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva
az Által-ér menti kerékpárúthoz” című TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt”
közbeszerzési eljárását lezáró döntés” című előterjesztés kapcsán a közbeszerzési törvény előírásainak
való megfelelés érdekében név szerinti szavazást tart.
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
a „TAVAINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe - Tatabánya közötti kerékpáros
mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz” című TOP3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt” közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Képviselő-testület a Bírálóbizottság döntési javaslatát - a Kbt. 27. § (5) bekezdésben
előírt - név szerinti szavazással - elfogadva az alábbi döntést hozza:
A „Vállalkozási szerződés a „„TAVAINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér
menti kerékpárúthoz” című TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt”
kivitelezésére”” elnevezésű közbeszerzési eljárás 1. részére - Vállalkozási szerződés a
„„TAVAINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe - Tatabánya közötti
kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz”
című TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt” Oroszlány közigazgatási
területére eső szakaszának kivitelezésére” - vonatkozóan ajánlattételi határidőre 3 ajánlattevő
nyújtott be ajánlatot. Ebből mindhárom ajánlat érvényes.
Az eljárás 1. részének nyertese: Kerékpárút Konzorcium: Extreme-Park Környezetépítő
Kft. - VértesAszfalt Kft. - Beck & Cat Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út D. épület)
Összesített súlyozott pontszáma:
926,700
Egyösszegű ajánlati ára: nettó 119 850 818 Ft
Kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő ajánlata érvényes;
Az ajánlattevő a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő” szempontrendszer szerint
legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be.
Ajánlattevő igazolta M.1. és M.2. műszaki és szakmai alkalmasságát
Ajánlattevő egyösszegű ajánlati ára nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet
összegét.
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő:
Ajánlatkérő nem hirdet a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
ajánlattevőt.
Indoka:
A 2. helyezett ajánlati ára ugyan nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet összegét,
de jelentősen magasabb (több, mint nettó 20 mFt) az 1. helyezett ajánlati áránál,
és az ajánlatkérőnek a felszabaduló forrásra szüksége van a másik két rész
forráshiányának csökkentése érdekében.
2. 278/2017. (XII.14.) Kt. határozatának 4. mellékletét az alábbiak szerint módosítja:
a bírálóbizottság tagja Kecskéd Község Önkormányzata részéről Antalné Zabányi Júlia jegyző
helyett 2018. július 1-jétől Torma Nikoletta jegyző.
3. Amennyiben a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében az európai
uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet szerint benyújtott, 72.560.282,- Ft összegű pótlólagos fedezet
iránti kérelmünk elutasításra kerül, a projekt megvalósítása érdekében 36.280.141,- Ft összegű
anyagi fedezetet biztosít 2019. évi költségvetésében és felkéri Környe Község Önkormányzatát,
hogy 2018. szeptember 2. napjáig hozzon hasonló tartalmú döntést a hiányzó további
36.280.141,- Ft összeg 2019. évben történő biztosításáról és egyidejűleg döntsön arról, hogy a
„közbeszerzési eljárásának III. része (környei közigazgatási területen történő kivitelezés)
eredményes és a Kerékpárút Konzorcium: Extreme-Park Környezetépítő Kft. - VértesAszfalt
Kft. - Beck & Cat Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út D. épület) ajánlattevő ajánlatát mint a
„legjobb ár-érték arányt megjelenítő” ajánlatot elfogadja nyertes ajánlatként.
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4. Felkéri Kecskéd Község Önkormányzatát, hogy 2018. szeptember 2. napjáig hozzon döntést
arról, hogy a „TAVAINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe - Tatabánya közötti
kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz”
című TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt” közbeszerzési eljárásának II.
része (kecskédi közigazgatási területen történő kivitelezés) eredményes és a Kerékpárút
Konzorcium: Extreme-Park Környezetépítő Kft. - VértesAszfalt Kft. - Beck & Cat Kft. (2800
Tatabánya, Erdész út D. épület) ajánlattevő ajánlatát mint a „legjobb ár-érték arányt
megjelenítő” ajánlatot elfogadja, tekintettel arra, hogy projekten belüli átcsoportosítással a
szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
a Közbeszerzési felelősségi rend meghatározásáról a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Majk és a
Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex
fejlesztésével tárgyú projekt keretében
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosítószámú projekt közbeszerzési felelősségi
rendjének kialakítását az alábbiak szerint:
Bíráló Bizottság összetétel:
o Németh Gábor - projekt szakmai vezető
o Imrő János - turisztikai szakértő
o Dr. Molnár Miléna - jogász
o Óváriné Szeglet Erzsébet - műszaki szakértő
o Némethné Böhm Margit - pénzügyi szakértő
o Palotai Zoltán - múzeumfejlesztés projekt asszisztens
o Mike István – létesítményvezető
o Fűrészné Dr. Molnár Anikó - muzeológus
o Dr. Koppándi Dániel – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00665)
Döntéshozó testület: Bizottság összetétel:
o Lazók Zoltán - polgármester
o Tassi József Viktor - ügyvezető
o Gyuga Mihály József – képviselő
2. Utasítja a polgármestert a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosítószámú projekt közbeszerzési
eljárásainak megindítására és a szükséges eljárási dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

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

Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester
2018. augusztus 17.
2018. augusztus 24.
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
a streetball pálya üzemeltetéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A streetball pálya üzemeltetésével az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot bízza meg a 2018. augusztus-december hónapokra vonatkozóan havi 129.000,Ft + áfa összegű üzemeltetési díj ellenében.
2. Az 1. pontban meghatározott üzemeltetési díj forrását Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésében az „Általános tartalék” terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására.
4. Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének soron következő
módosításakor gondoskodjon a 2. pont szerinti módosítás költségvetésben történő átvezetéséről és
ennek megfelelően a költségvetési rendelet módosításának képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
a 2019. és 2020. évi villamos energia beszerzése tárgyú csoportos közbeszerzési eljárás
eredményéről szóló tájékoztatóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a 2019. és 2020. évi villamos energia beszerzése tárgyú csoportos közbeszerzési eljárás
eredményéről szóló tájékoztatót, miszerint a legjobb ajánlatot az általános felhasználású villamos
energia részteljesítés esetében az MVM Partner Zrt. tette 17,99 Ft/kWh-s árajánlatával, a
közvilágítási felhasználású villamos energia részteljesítés esetében szintén az MVM Partner Zrt.
tette 14,92 Ft/kWh-s árajánlatával.
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti villamos energia kereskedelmi szerződések
aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a) Egyetért az Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonát képező 3751 helyrajzi szám alatt felvett,
21 m2 területű, kivett garázsépület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának az ajánlatot
tevő Tóth Zoltán részére történő értékesítésével 710 E Ft vételáron.
1.b) Felhatalmazza a polgármestert az 1.a) pont szerint ingatlanra vonatkozó szerződés megkötésére.
2. Egyetért a forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó 0118 helyrajzi szám alatt felvett, kivett
közút megnevezésű, 882 m2 területű ingatlan telekrendezését követően az ingatlan törzsvagyon
köri rendezésével, melynek során az oroszlányi 0118 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan területe
89 m2 -rel csökken és 189 m2 –rel nő, összességében 882 m2–ről 982 m2–re növekszik az alábbiak
szerint:
a) az ingatlan 32 m2-es területrésze beolvad az oroszlányi, magántulajdonban álló 0104/13
helyrajzi szám alatt felvett ingatlanba,
b) az ingatlan 57 m2-es területrésze beolvad az oroszlányi, magántulajdonban álló 0119/3
helyrajzi szám alatt felvett ingatlanba,
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az oroszlányi 0104/13 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból 132 m2-es területrész beolvad a
0118 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanba,
d) az oroszlányi 0119/3 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból 57 m2-es területrész beolvad a
0118 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanba.
3.a) Egyetért az oroszlányi 534/5/A/1 helyrajzi szám alatt felvett, 19 m2 területű, műhely
megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan, ezen ingatlan tulajdonjoga
elismerése tárgyában megállapodás megkötésével az előterjesztés 5. melléklete szerinti
tartalommal.
3.b) Felhatalmazza a polgármestert a 3.a) pont szerint ingatlanra vonatkozó szerződés megkötésére.
c)

Határidő:
Felelős:

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

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
a beruházásokkal kapcsolatos, 2018. évi költségvetést érintő döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a) Támogatja az Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában álló 878/10 helyrajzi számú
földrészleten lévő, a katolikus templomhoz vezető, járdalapos tereplépcsőnek – az előterjesztés
1. pontja szerint történő – átépítését.
1.b) Az 1.a) pont szerinti munkálatok megvalósítása érdekében az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének új, „Katolikus templom tereplépcső átépítése” című során bruttó 2.500 E Ft
összeggel forrást biztosít a „Részvényértékesítés bevétele” előirányzat terhére.
2.a) Támogatja az Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában álló Borbála-telepi óvoda
tetőszerkezet átépítésének és a nyílászárók cseréjének – az előterjesztés 2. pontja szerint történő
– megvalósítását.
2.b) A 2.a) pont szerinti munkálatok megvalósítása érdekében az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének „Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)” című során bruttó
47.066 E Ft összeggel forrást biztosít a „Részvényértékesítés bevétele” előirányzat terhére.
3.a) Támogatja az Oroszlány, Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakításának – az
előterjesztés 3. pontja szerint történő – megvalósítását.
3.b) A 3.a) pont szerinti munkálatok megvalósítása érdekében az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének új, „Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely” című során bruttó 5.100 E
Ft összeggel forrást biztosít a „Részvényértékesítés bevétele” előirányzat terhére.
4.a) Támogatja az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődéjének bővítése és a
közlekedésfejlesztési beruházások tárgyú tervezési feladatoknak – az előterjesztés 4. pontja
szerint történő – megvalósítását.
4.b) A 4.a) pont szerinti tervezési feladatok megvalósításához az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének „Tervezési költségek” című során bruttó 4.282 E Ft összeggel forrást biztosít a
„Részvényértékesítés bevétele” előirányzat terhére.
5.a) Támogatja az Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában álló Oroszlány, Népekbarátsága u.
45. fszt. 1. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő (2005/A/1 hrsz.) felújításának – az előterjesztés
5. pontja szerint történő – megvalósítását.
5.b) Az 5.a) pont szerinti munkálatok megvalósítása érdekében az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének új, „Népekbarátsága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítás” című során bruttó
7.800 E Ft összeggel forrást biztosít a „Részvényértékesítés bevétele” előirányzat terhére.
6.a) Támogatja a „TAVAINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe - Tatabánya közötti
kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése, csatlakozva az Által-ér kerékpárúthoz” tárgyú
és TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosító számú pályázati támogatás keretében
megvalósítandó kerékpárút tervezett nyomvonala által érintett, a TESCO-GLOBAL Áruházak
ZRt. tulajdonában lévő 548/9-10 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában – az előterjesztés
6. pontja szerint történő – szolgalmi jog alapítását.
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6.b) A 6.a) pont szerinti szolgalmi jog alapítása érdekében az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének „Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút
megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő
megvásárlása)” című során bruttó 5.470 E Ft összeggel forrást biztosít a „Részvényértékesítés
bevétele” előirányzat terhére.
7.
Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének soron következő
módosításakor gondoskodjon az 1.b), 2.b), 3.b), 4.b), 5.b) és 6.b) pontok szerinti előirányzat
változások átvezetéséről és ennek megfelelően a költségvetési rendelet módosításának
képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő:
Felelős:

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

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
a településrendezési tervvel kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az előterjesztés
a) 2. és 4. mellékletei szerinti tartalommal a beérkezett véleményeket, illetve
b) 3. és 5. mellékletei szerinti tartalommal az érdemi véleményekre adott tervezői válaszokat.
2. Egyetért az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal készülő településrendezési terv esetében
az Mk-2 és Mk-3 jelű kertes mezőgazdasági övezetben alkalmazott beépítési százalékra vonatkozó
előírás esetén az Országos Településrendezési és Építési Követelmények alóli felmentés iránti
kérelem benyújtásával.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti kérelmet nyújtsa be a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatalhoz, mint területileg illetékes megyei állami főépítészhez.
Határidő:
Felelős:

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

2018. augusztus 17.
azonnal
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Hozzájárul ahhoz, hogy Oroszlány Város Önkormányzata igénylést nyújtson be az Innovációs és
Technológiai Minisztérium pályázati kiírására „A települési önkormányzatok helyi közösségi
közlekedésének támogatása” tárgyában és vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást
2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig folyamatosan fenntartja.
2. Nyilatkozik arról, hogy a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a 2017. évre vonatkozóan – a
szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési
önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – a
KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére 25.150 e Ft nettó
összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával
járult hozzá a 202/2016. (XI.22.) Kt. határozat alapján, és a 35/2017. (III.28.) Kt. határozatában
döntött a szolgáltató 461 e Ft összegű veszteségének megtérítéséről.
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3.

4.

Nyilatkozik arról, hogy a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zrt.-vel (általános jogutódja:
KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) 2012. december 21-én a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a alapján nyilvános
pályázati eljárás eredményeként kötötte meg a közszolgáltatási szerződést.
Hozzájárulását adja az Oroszlány Város Tudományos Technológiai Parkjában lévő, jelenleg
GE(Zenon) elnevezésű megállóhelyek nevének 2018. szeptember 1-jétől SUEZ névre történő
megváltoztatásához.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
Oroszlány helységnév cég saját nevében történő feltüntetéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Oroszlány helységnév cég saját
nevében történő feltüntetéséhez a következő elnevezéssel:
NKM Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
„Az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 – Családok Átmeneti Otthona fejlesztése tárgyú
projekt megvalósításához kapcsolódó további döntésekről” című előterjesztés
helyben kiosztott határozati javaslatának 1. pontjáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást az EFOP-2.2.3-172017-00039 azonosítószámú pályázattal kapcsolatosan.
Határidő:
Felelős:

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

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
„Az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 – Családok Átmeneti Otthona fejlesztése tárgyú
projekt megvalósításához kapcsolódó további döntésekről” című előterjesztés
helyben kiosztott határozati javaslatának 2.a) pontjáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a feltételes közbeszerzési
eljárásban érvényes ajánlatot tevő BÁN Kft. ajánlatát összesen bruttó 162.870.848 Ft összegben.
Határidő:
Felelős:

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

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
„Az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 – Családok Átmeneti Otthona fejlesztése tárgyú
projekt megvalósításához kapcsolódó további döntésekről” című előterjesztés
helyben kiosztott határozati javaslatának 2.b) pontjáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésében bruttó
74.581.842 Ft összegű többlet forrás biztosít.
Határidő:
Felelős:

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

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2018. (VIII.16.) Kt. határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hatalmazza fel a polgármestert, hogy az
Oroszlány, Bánki Donát utca 16. szám alatti társasházban lévő, 1977/3/A/92 helyrajzi számú, VIII.
emeleti, 50 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan megvásárlása céljából, az árverési biztosíték
megfizetése mellett, legfeljebb az előterjesztésben meghatározott vételár összegig licittárgyalási
ajánlatot tegyen az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által működtetett Elektronikus Aukciós
Rendszerben.
Határidő:
Felelős:

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

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány, 2018. augusztus 16.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlönye
Szerkesztésért felelős: Dr. File Beáta jegyző
Kiadásért felelős: Lazók Zoltán polgármester
Példányszám: 1 db
A Közlönyben megjelent rendeletek, határozatok és egyéb felhívások
Oroszlány város honlapján megtekinthetők!
www.oroszlany.hu
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