Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdésének helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Oroszlány Város Önkormányzata”
2. § A rendelet 3. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A meghívóban foglalt napirendekhez tartozó írásbeli előterjesztéseket a meghívóval egyidejűleg,
vagy amennyiben a meghívóban egyes előterjesztéseknél a kézbesítésre vonatkozóan eltérő időpont
kerül megjelölésre, akkor ezen előterjesztéseket a meghívóban megjelölt időpontban kell kézbesíteni
és közzétenni a (3) bekezdésben foglaltak szerint.”
3. § A rendelet 14. § (2) bekezdés g) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
/A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-ában
meghatározottakon kívül minősített többség szükséges:/
„g) ügyrendi javaslat elfogadásához, kivéve a 18. § (8) bekezdésében meghatározott szavazást.”
4. § A rendelet 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (5) A meghívót legkésőbb az ülést megelőző 3. napon elektronikusan vagy kézbesítés útján kell
megküldeni a bizottság tagjai, polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző részére, valamint a
nyilvánosság biztosítása érdekében Oroszlány város honlapján közzé kell tenni.”
5. § A rendelet 33. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti.”
6. § A rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
7. § A rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
8. § A rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
9. § A rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
10. § Ez a rendelet 2015. április 5. napján lép hatályba és 2015. április 6. napján hatályát veszti.
Lazók Zoltán
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április 4.
Dr. File Beáta

jegyző

Dr. File Beáta
jegyző

1. melléklet a 10/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület által a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott
hatáskörök
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben ellátja:
1. Elbírálja az államilag támogatott ZFR-TH/15 kódszámú, „Otthon Melege Program”„Társasházak
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogramhoz
kapcsolódó kiegészítő önkormányzati támogatás biztosításáról szóló 2/2015. (II.14.) önkormányzati
rendelet szerinti pályázatokat,
2. Ez önkormányzati vagyonról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati vagyon versenytárgyalás útján, vagy
versenytárgyalás mellőzésével történő értékesítését érintő egyetértési joggal és a tulajdonosi jogok
gyakorlását érintő egyetértési joggal kapcsolatos feladatokat.”
2. melléklet a 10/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület által a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök
1. A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság átruházott hatáskörben ellátja az önkormányzat
jelképeiről, városi kitüntetés alapításáról, azok használatának rendjéről szóló önkormányzati
rendeletben meghatározott, a városi címer és városi zászló használatának engedélyezésével
kapcsolatos feladatokat,
2. A városi szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 6/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján
minden év november 30-ig, a 2015/2016. tanév vonatkozásában 2015. április 30. napjáig
meghatározza a városi szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítések körét az oroszlányi
ipari parki cégek igényeire figyelemmel,
3. Elbírálja a városi szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 6/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet
szerinti ösztöndíj iránti kérelmeket,
4. A városi szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 6/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet szerinti
ösztöndíj összegének megállapításáról támogató okiratot állít ki.”
3. melléklet a 10/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a …./2015. (IV…..) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület által az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében ellátja:
1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény által a képviselő-testület
hatáskörébe utalt
a) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére ápolási díjként megállapított települési támogatással,
b) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok csökkentéséhez adósságkezelési
szolgáltatásként nyújtott települési támogatással,
c) a személyi térítési díj méltányosságból történő
ca) csökkentésével,
cb) elengedésével
kapcsolatos hatásköreit.
2. a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
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önkormányzati rendeletben meghatározott, a tehetséges, szociálisan rászoruló tanulók
továbbtanulásának támogatásával,
3. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló
önkormányzati rendeletben meghatározott támogatás és az albérleti hozzájárulás iránti
kérelmek elbírálásával, valamint a jogosultság megszüntetésével,
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében ellátja a kötelező alapellátást végző
háziorvosok, és a házi gyermekorvosok egészségügyi alapellátás működtetéséhez, fejlesztéséhez
szükséges orvosi gép, műszer, eszköz beszerzés támogatásának engedélyezésével, a támogatási
megállapodás megkötésével, a támogatási megállapodás szerinti elszámolás ellenőrzésével, és a
támogatások esetleges felhasználásának módosítására irányuló kérelmek elbírálásával kapcsolatos
feladatokat.”
4. melléklet a 10/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a …./2015. (IV…..) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök
A polgármester átruházott hatáskörében ellátja:
1. Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez lakásfenntartási
támogatásként nyújtott rendszeres települési támogatással,
b) rendkívüli települési támogatással,
c) köztemetés költségeinek
ca) megtérítésével,
cb) megtéríttetésével,
cd) megfizetése alóli részben vagy egészben történő mentesítéssel,
d) a jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások megtérítésének
da) elrendelésével,
db) elengedésével,
dc) csökkentésével,
dd) részletekben történő megfizettetésével
kapcsolatos hatásköreit.
2. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény által az önkormányzat
hatáskörébe utalt szociális temetéssel kapcsolatos feladatokat.
3. Intézmények működtetése során az intézmény vagy intézményrész bérbeadásával,
4. a közterületek rendjéről és használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
közterület használati engedélyezéssel,
5. az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
önkormányzati rendeletben meghatározott vagyonhasznosítással, önkormányzati vagyon
versenytárgyalás útján, vagy versenytárgyalás mellőzésével történő értékesítését meghatározó
döntéssel, önkormányzati vagyont érintő tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos
jognyilatkozattal,
6. a sportról szóló önkormányzati rendeletben és a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról és működési feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
közművelődési, közérdekű társadalmi és sportcélú pályázati rendszeren kívüli támogatások
elbírálásával, a támogatási megállapodás megkötésével, a támogatási megállapodás szerinti
elszámolás ellenőrzésével, és a pályázat útján elnyert támogatások felhasználásának
módosítására irányuló kérelmek elbírálásával
7. helyi közutak (járdák) nem közlekedési célú igénybevételére irányuló közútkezelői
hozzájárulás iránti kérelmek elbírálásával
kapcsolatos feladatokat.
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A polgármester átruházott hatáskörben ellátja a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, az
önkormányzat 100%-os vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos
tulajdonosi jogokból eredő alábbi feladatokat:
1. A számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyása.
2. Döntés kezességvállalásról, illetve garancia-vállalásról értékhatár nélkül.
3. Döntés biztosíték nyújtásáról, kártalanítás, kártérítés kifizetéséről.
4. Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság az igazgatóság
tagjaival, vezérigazgatójával, azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt.
5. A részvényesek, az igazgatóság tagjai, a vezérigazgató, a felügyelő bizottsági tagok és
a könyvvizsgáló ellen kártérítési igények érvényesítése, továbbá intézkedés a
vezérigazgató ellen indított perekben a társaság képviseletéről.
6. A Javadalmazási Szabályzat elfogadása.
7. A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
8. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása.
9. Az üzlet- és fejlesztéspolitikai koncepció elfogadása.
10. Döntés a társaság éves üzleti tervéről és annak módosításáról.
11. Döntés más társaságban történő részesedés megszerzéséről, a társaság tulajdonában
lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatosan minden olyan kérdésben, amelyet a
jogszabály az alapító hatáskörébe utal.
12. Döntés jogszabályváltozás miatt a cégbíróság által kért alapszabály-módosítás
elfogadásáról.
9. A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti
időszakban felmerülő önerőt nem igénylő, vagy a költségvetésben az általános és céltartalék
terhére rendelkezésre álló, maximum 5 millió Ft önerőt igénylő önkormányzati pályázat
benyújtásáról.
10. A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum 10 millió
Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra.
11. Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt
két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában
meghatározott ügyek kivételével döntést hozhat az önkormányzat kötelező alapellátásának
működtetését biztosító ügyben.”
8.
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