Polgármesteri Hivatal
Oroszlány
12/2018. KTÜ

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 16ai, rendkívüli, 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, Papp
Péter, Szabó Mihály, Székely Antal és Torma Lajos települési képviselők, Dr.
File Beáta jegyző

Távol vannak:

Sólyom Jöran és Vargáné Vojnár Katalin települési képviselők

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 10 óra 2 perckor megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes,
mert a 12 fő települési képviselőből 10 fő jelen volt.
Jelezte, hogy megkezdik munkaülésüket. Elmondta, hogy a megküldött meghívóban 11 napirendi pont
szerepel.
A kiküldött meghívóban szereplő 10. és 11. napirendi pontok, „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 előterjesztések
zárt ülésen történő tárgyalására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontja alapján tett javaslatot, mert a Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával
való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
A tárgyalandó napirendi pontokkal és a tárgyalás sorrendjével kapcsolatban kérdés, hozzászólás,
módosító javaslat nem volt, ezért kérte, szavazzanak „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 előterjesztések zárt ülésen történő
tárgyalásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 9 igen szavazattal
és 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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

Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak a napirendi pontok tartalmának, tárgyalási
sorrendjének elfogadásáról.
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjainak tárgyalását nyílt szavazással, 10 fő települési
képviselő részvételével, 10 igen szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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

1. NAPIRENDI PONT:

A „TAVAINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése
csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz” című TOP-3.1.1-15KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt” közbeszerzési eljárását
lezáró döntés
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. Molnár Miléna aljegyző

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a Képviselő-testület 278/2017. (XII.14.) Kt. határozatával
döntött arról, hogy az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút kivitelezőjének kiválasztása tárgyú
közbeszerzési eljárás - a felelősségi rend és az eljárásba bevont személyek tekintetében - a
Közbeszerzési Szabályzatban rögzített általános szabályoktól eltérően kerüljön lefolytatásra.
A közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2018. április 16-án jelent meg a Közbeszerzési
Értesítőben. A 2018. május 4-ei beadási határidőre 3 db ajánlat érkezett, melyek értékelését a
bírálóbizottság és az eseti ad hoc munkacsoport elvégezte. A Miniszterelnökség Közbeszerzési
Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága 2018. augusztus 2-án küldte meg a döntési javaslatról
kiállított, támogató tartalmú szabályossági tanúsítványt, mely alapján a határozati javaslat szerinti
döntési javaslatot terjesztette elő.
A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára előírt határidő 2018. szeptember 2-án jár le,
ezért a határozati javaslat 3. pontja szerint szükséges döntést hozni a hiányzó anyagi fedezet
biztosításáról.
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Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési törvény előírásának való megfelelés
érdekében a jegyzőkönyvben név szerint feltüntetésre kerül, ki milyen szavazatot adott le, mert
testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt.
Lazók Zoltán polgármester a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának való
megfelelés érdekében kérte, aki a név szerinti szavazás elrendelésével egyetért, igennel szavazzon.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 10 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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

Lazók Zoltán polgármester ismertette a szavazás technikai módját, majd a jelenlévő települési
képviselőket egyenként kérte fel a szavazásra.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 10 igen szavazattal
(név szerint: Lazók Zoltán, Gyuga Mihály, Hermann Istvánné, Dr. Mátics István, Orbán Ferenc, Papp
Péter, Rajnai Gábor, Szabó Mihály, Székely Antal, és Torma Lajos) elfogadta, és meghozta a
következő határozatot:
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

3

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.
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:

2. NAPIRENDI PONT:

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző

Közbeszerzési felelősségi rend meghatározása a TOP-1.2.1-15-KO12016-00008 Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek
összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex
fejlesztésével tárgyú projekt keretében
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. Molnár Miléna aljegyző
Tassi József Viktor, a LÜN Kft. ügyvezetője

Lazók Zoltán polgármester elmondta, az Önkormányzat és a LÜN Kft. konzorciumban valósítja meg
a bányászati múzeum projektet. A közbeszerzés lefolytatásával kapcsolatosan a LÜN Kft., mint
ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatában foglaltak az irányadók. Ugyanakkor a tulajdonosi érdekek
figyelembe vétele miatt javasolt, hogy az önkormányzat a határozati javaslatban szereplő módon
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vegyen részt a közbeszerzési döntésekben. A mai napon helyben kiosztott határozati javaslat
muzeológus szakember részvételét is biztosítja Fűrészné Dr. Molnár Anikó címzetes múzeumigazgató
személyében.
Papp Péter képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság a helyben kiosztott kiegészítéssel szavazott az
előterjesztés határozati javaslatáról és a kiegészítéssel egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Felmerültek kérések a Pénzügyi Bizottság tagjai részéről: a beruházó számoljon be a bíráló bizottság
minden tagjának a feladatáról, illetve a rábízott feladatkörről. A cég képviselői ígéretet tettek arra,
hogyha elindul a beruházás, akkor beszámolnak a Pénzügyi Bizottság részére.
Felhívta a figyelmet arra, hogy legközelebb figyeljenek egy ekkora projektnél, hogy szakértőt ne
hagyjanak ki a beruházásból. Ezt már néhány hónappal ezelőtt jelezte a Pénzügyi Bizottság egy
ülésén, ugyanis a beruházással kapcsolatosan a cég nem biztos, hogy hozzáértő szakértőt küldött a
Pénzügyi Bizottság tájékoztatására. A Pénzügyi Bizottság felhívta a figyelmet, hogy több százmillió
forintos beruházásnál szakembert ne hagyjanak ki a beruházás lefolytatásából.
Lazók Zoltán polgármester véleménye szerint a javaslat befogadásával ez a kérés ennél a projektnél
teljesül. Legközelebb pedig valóban érdemben kell ezzel foglalkozni.
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, ezért kérte, szavazzanak a mai napon helyben
kiosztott határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 9 igen szavazattal
és 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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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3. NAPIRENDI PONT:

Döntés a streetball pálya üzemeltetéséről
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. Molnár Miléna aljegyző

Lazók Zoltán polgármester jelezte, a Képviselő-testület 46/2018. (III.27.) Kt. határozatával döntött az
Oroszlányi Sportegylettel streetballpálya kiépítése céljából kötendő, a látvány-csapatsportágak Tao.
támogatási rendszere keretében megvalósuló, helyi sportlétesítményt érintő 2018. évi fejlesztés
közbeszerzési, beruházási és pénzügyi elszámolási rendjéről szóló megállapodásról.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező, az
EVERLING Kft. a beruházást határidőre befejezte, a támogató által előírt 2018. június 30-ai
határidőre a közbeszerzési szerződés pénzügyi teljesítése is megtörtént.
Javasolta, hogy a streetballpálya üzemeltetésével az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot bízza meg az Önkormányzat a 2018. augusztus-december
hónapokra vonatkozóan, a határozati javaslatban írt módon, tekintettel arra, hogy az önkormányzati
sportlétesítmények üzemeltetésére vonatkozóan az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzemeltetési szerződése is 2018. december 31-én jár
le.
Jelezte, Németh Gábor vezérigazgató a Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén pontosította az ajánlatukat,
a határozati javaslat ennek megfelelően havi 129.000,- Ft + áfa összegben tartalmazza az üzemeltetési
díjat.
Hermann Istvánné képviselő elmondta, Sólyom Jöran VFKB elnök úr a mai ülésre nem tudott
eljönni. A VFKB konkrét kéréseket fogalmazott meg a streetballpálya üzemeltetésével kapcsolatosan.
Azt a tájékoztatást kapták, hogy a mai ülésen helyben kiosztásra fog kerülni.
Felvetődött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályákat, létesítményeket bérleti díj
ellenében lehet igénybe venni, a streetballpályát pedig bárki használhatja. Akkor a többi pálya
diszkrimináció tárgyává válik.
Javasolta továbbá eldönteni, hogy ez a pálya kosárlabdapálya vagy streetballpálya. Tudniillik a
házirend 1. pontjában streetballpálya szerepel, a 6. pontban az szerepel „A kosárlabdapályán a
„zsákolás” szigorúan tilos és balesetveszélyes!” Felhívta a figyelmet arra, hogy a streetball
rendezvényeken a zsákolás külön versenyszám.
Javasolta, hogy „A játéktéren dohányozni tilos!”, illetve a „Kutyát a játéktérre behozni tilos!”
tiltásokat a pálya egész területére terjesszék ki. A kerékpározás tiltásával kapcsolatban felvetette, hogy
rollert, esetleg görkorcsolyát be lehet vinni?
Lazók Zoltán polgármester elmondta, ezek a bizottsági ülés észrevételei a házirenddel és az
üzemeltetéssel kapcsolatban. A mai ülésen nem erről döntenek. Tudomása szerint a tegnapi Pénzügyi
Bizottsági ülésen ígéret hangzott el arról, hogy szeptember 30-ig befogadják ezeket a javaslatokat.
Tassi József ügyvezető tájékoztatta a jelenlévőket, a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen is felvetődtek
ezek a kérdések, melyeknek a java része tisztázásra került. A használattal kapcsolatban az a
konszenzusos döntés született, hogy a streetballpálya nem kizárólagos használata térítésmentes lesz,
de ha valaki úgy szeretné kibérelni, hogy egy adott intervallumban csak ő használhassa, az térítési díj
ellenében fog megtörténni. A szeptemberi Pénzügyi Bizottsági ülésre ennek a részleteit is ki fogják
dolgozni.
Székely Antal képviselő kiegészítésként hozzátette, a tegnapi ülésen az is elhangzott, hogy a jelenlegi
ellentmondás is fel lesz oldva a szeptemberi javaslatban, és a műfüves pályát (mely ugyancsak az
önkormányzat hozzájárulásával és pénzügyi eszközeivel épült), valamint a streetballpályát azonos
feltételekkel lehessen használni. Tehát az ne fordulhasson elő, hogy az egyiket ingyen, a másikat
pénzért, mert ez az a bizonyos diszkrimináció, amiről szó volt. Erre is kaptak ígéretet.
Papp Péter képviselő tájékoztatásul elmondta, ezekkel a kiegészítésekkel a Pénzügyi Bizottság
támogatta a szerződés megkötését. Azt tudni kell a rendszer kidolgozása előtt, hogy a MKOSZ az
ilyen jellegű beruházások esetében – mivel a nevében is benne van, hogy „utcai” – jórészt ingyenes
használatra gondol, amikor ezen beruházásoknál a tao pénzt átengedi az egyesületeknek. Tehát ezt is
figyelembe kell venni.
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Valóban egyetértve a pályarend módosításával, kérte képviselőtársait, hogy írják le a leendő
üzemeltetőnek, hogy mit szeretnének. Mert 3 oldalas pályarendet mégsem lehet kiírni. Ennyi erővel a
játszótereknél is az összes táblát le kellene cserélni és a kismamák a játszótérre való bemenetel előtt 5
percig olvasnák a házirendet. Véleménye szerint, ha az üzemeltetést rábízzák egy városi cégre, akkor a
cég majd felelősséget fog vállalni azért a városi vagyonért mind szerződésben, mind pedig a
gyakorlatban.
Tegnap csak kritikák hangzottak el a pályarend használatával kapcsolatban, módosító javaslat nem.
Tehát a leendő üzemeltető nevében is kérte írásban a javaslatokat, hogy mi szerepeljen azon a táblán,
figyelembe véve azt, hogy azt a pályát majd használni is kell. Nem támogatja azt, hogy egy 15 pontos
pályarend legyen kiírva. Ha valaki ezt a pályát használja, írásban igazolja, hogy elviszi a kulcsot,
onnantól kezdve egy szerződés áll fenn az üzemeltető és a bérlő között, és mindenképpen be kell
tartani azokat a pályarendeket, amelyeket az üzemeltető elvár. Illetve ha ezt nem teszi meg a pálya
használója, akkor az üzemeltető elküldheti. Tehát valamiféle formális szerződés a kulcs átvételével
létrejön. Ezért nem is gondolja, hogy ilyen részletesen kell a pályarendeket kialakítani, mert akkor az
összes városi játszótéren újraírhatnák a táblákat. Ismételten kérte, ha a képviselő-társainak van
javaslata, akkor azt még időben jelezzék a leendő üzemeltető felé.
Megismételte, hogy ezekkel a kiegészítésekkel, illetve a szeptemberi tájékoztatással a Pénzügyi
Bizottság támogatta a határozati javaslatot.
Székely Antal képviselő véleménye szerint ez nem egy utcai streetballpálya, mert be van kerítve, nem
használhatja bárki bármikor különböző feltételek nélkül. Vannak kosárlabda palánkok a városban,
amelyek valóban utcai használatra vannak.
Nem a képviselők akarják működtetni és használni ezt a pályát. Véleménye szerint aki erre
vállalkozik, annak kell a feltételeket közölnie. Egyetértett azzal, hogy nem kell ennyire részletesen
szabályozni a pálya használatát, hiszen ebben a házirendben, amit megküldtek, van pár teljesen
felesleges szabályozás. Az élethez kellene igazítani a házirendet annak az anomáliának a feloldásával,
hogy a két pályát (kosárlabda és futball) külön-külön kezeljék.
Hermann Istvánné képviselő egyetértett Papp Péter képviselőtársával azzal, hogy nem kell bővíteni
15 pontra a kiírásokat, a jelen pillanatban benyújtott házirend 17 pontból áll.
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 10 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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
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4. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztatás a 2019. és 2020. évi villamos energia beszerzése tárgyú
csoportos közbeszerzési eljárás eredményéről
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. Molnár Miléna aljegyző

Dr. Molnár Miléna aljegyző elmondta a csoportos közbeszerzési eljárásban való részvételről a 2018.
februári ülésén határozott a Képviselő-testület. A közbeszerzési eljárás gesztor ajánlatkérője Siófok
Város Önkormányzata volt. Az eljárásban szereplő egyéb ajánlatkérőket is felsorolták. A Sourcing
Hungary Kft., az eljárás lebonyolításával megbízott szakértő cég összefoglalót készített a
közbeszerzési eljárás ajánlatairól, a lefolytatott elektronikus árlejtésről. Ezt az előterjesztéshez
mellékelték. Kérik a Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására, illetve a villamos energia
kereskedelmi szerződések megkötésére vonatkozó felhatalmazásra.
Papp Péter képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a 10 M Ft-os
megtakarítást azzal a megjegyzéssel élve, hogy a hivatal munkatársai a jövő évi, hasonló jellegű
közbeszerzési eljárás megindítása előtt vizsgálják meg, hogy még nagyobb településszámú csoporthoz
csatlakozhatnak-e, vagy Oroszlány mint a konzorciumot vezető város egy nagyobb településszámot
ölelne fel, hátha ebben az esetben még nagyobb kedvezményben részesülnének ezek a települések és
ezáltal Oroszlány is.
Lazók Zoltán polgármester egyetértett ezzel a törekvéssel.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 10 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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:

5. NAPIRENDI PONT:

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bartalus László osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, több témakörben fognak e napirend kapcsán dönteni.
Az Önkormányzat tulajdonát képező, 3751 helyrajzi számú garázsépülettel kapcsolatosan a
Képviselő-testület előző döntése alapján egyetértett az ingatlan versenyeztetés útján történő
értékesítésével, azonban az ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázatra nem volt érdeklődő. A
pályázati határidő leteltével egy magánszemély írásban jelezte vételi szándékát. Az előző pályázat
eredménytelensége okán ezúttal javasolta a fenti ingatlannak versenyeztetés mellőzésével történő
értékesítését.
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Az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzéshez szükséges a 0118 helyrajzi szám alatti ingatlan
telekhatár-rendezéssel érintett részének az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyoni kör
változásával kapcsolatos döntés meghozatala.
Az Önkormányzat 1992 áprilisában kötött szerződés alapján értékesítette Oroszlány, Bánki D. u. 25.
szám alatti társasházban lévő, önálló műhely ingatlant. Akkor a vevő általi tulajdonjog bejegyeztetés
elmaradt, ezért az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg történő átvezetéshez szükséges az előterjesztés
szerinti szerződés jóváhagyása.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 10 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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,
c) 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.
Határidő:
Felelős:

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

6. NAPIRENDI PONT:

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

Beruházásokkal kapcsolatos, 2018. évi költségvetést érintő döntések
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bartalus László osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester a napirend tárgyalásánál a Képviselő-testület döntését kérte a római
katolikus templom megközelítését szolgáló, rossz állapotba került külső tereplépcső átépítéséhez, a
Borbála-telepi Óvoda tetőszerkezet átépítéséhez és a nyílászárók cseréjéhez, egy Mindszenti utcai
kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakításához, az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődéjének
három csoportszobával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel történő bővítésének tervezéséhez,
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valamint egyes közlekedésfejlesztések érdekében engedélyezési és kiviteli szintű tervek készítéséhez,
továbbá a Népekbarátsága u. 45. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő felújításához, illetve az
Oroszlány-Tatabánya kerékpárút által a TESCO területét érintő szakaszra vonatkozó szolgalmi jog
alapításának ellentételezéséhez szükséges pénzügyi források biztosításáról.
Papp Péter képviselő jelezte, a Pénzügyi Bizottság – mivel a felsorolt felújítások, beruházások a
2018. évi költségvetés egyensúlyát nem bizonytalanítják el – egyhangúlag támogatta a határozati
javaslat 1-7. pontját.
Személyes véleménye szerint az orvosi rendelő felújítása majd 8 M Ft-ért nem kevés összeg. Minden
képviselő látja, hogy zárt ülésen mire tesznek javaslatot egy egész lakás megvásárlása esetén. Emlékei
szerint 2013-2014. évben ebből az összegből 2-3 orvosi rendelőt újítottak fel. Reményét fejezte ki,
hogy ez az összeg csak a legmagasabb kijelölt összeg, amit el lehet költeni, és a beruházás értéke a
közelébe sem fog érni, mert ő ezt nagyon soknak tartja. Ekkora összeget soha nem költöttek egy darab
orvosi rendelő felújítására, de még talán a felét sem.
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 10 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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.

10

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.
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.
6.a)

Határidő:
Felelős:

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

7. NAPIRENDI PONT:

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

A településrendezési tervvel kapcsolatos döntések
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bartalus László osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a város településrendezési tervének
2017. évben indított módosítási eljárásával kapcsolatosan a megyei állami főépítész záró
véleményének megkérése előtt a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Képviselő-testülettel,
amelyek elfogadására tett javaslatot a Képviselő-testület felé. Az előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal készülő településrendezési terv esetében az Mk-2 és Mk3 jelű kertes mezőgazdasági
övezetekben alkalmazandó beépítési százalék növelésére irányulóan kérte a testület jóváhagyását az
Országos Településrendezési és Építési Követelmények alóli felmentés iránti kérelemnek a megyei
állami főépítészhez történő benyújtására.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 10 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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.
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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:

8. NAPIRENDI PONT:

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

A helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylése
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bartalus László osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester az előterjesztés tartalma szerint kérte a Képviselő-testület hozzájárulását,
hogy az Önkormányzat igénylést nyújtson be az Innovációs és Technológiai Minisztérium „A
települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” tárgyában, illetve az érintett
Tudományos Technológiai Parki szereplő kezdeményezésére kérte a testület hozzájárulását a jelenleg
GE(Zenon) elnevezésű megállóhelyek nevének 2018. szeptember 1-től SUEZ névre történő
megváltoztatásához.
Papp Péter képviselő egyetértve a cég kérésével felvetette, hogy ahány tulajdonosváltás lesz az Ipari
Parkban, akkor kéthavonta fogják a buszmegállók nevét változtatni? Van több nagy cég, amelyiknek
már többedik tulajdonosa van. Az Éden megálló nevét az Éden bezárás után talán 25 évvel változtatták
meg, mert ez a név volt a köztudatban. A tulajdonosi kör változtatása miatt nem biztos, hogy minden
második hónapban buszmegállónevet kellene módosítaniuk.
Lazók Zoltán polgármester elmondta, ez inkább a menetrend miatt izgalmas. A cégek ilyen jellegű
kérését a Képviselő-testületnek van joga akceptálni.
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 10 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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.
3. 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.
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4.

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:

9. NAPIRENDI PONT:

2018. augusztus 17.
Dr. File Beáta jegyző

Döntés Oroszlány helységnév cég saját nevében történő feltüntetéséről
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. File Beáta jegyző

Lazók Zoltán polgármester jelezte, a Nemzeti Közművek Zrt. 2018. július 31-én megvásárolta az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 100%-os részvénycsomagját Oroszlány Város Önkormányzatától és a
Vértesi Erőmű Zrt-től. A társaság a tulajdonváltást követően új nevet kíván használni, mely név
tartalmazná Oroszlány város nevét is. Az új név: NKM Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság lenne.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2.
számú mellékletének I/3. a) pontja alapján Oroszlány Város Önkormányzatának a hozzájárulása
szükséges ahhoz, hogy a helységnevet a cég saját nevében feltüntethesse.
A társaság kezdeményezte az Önkormányzatnál a helységnév használatához való hozzájárulást, mely
megadását javasolta.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 8 igen, 1 nem
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
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

Lazók Zoltán polgármester a képviselők figyelmét megköszönve a testület nyilvános ülését 10 óra 42
perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.
k.m.f.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző
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