Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2017. (XI.26) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2014. (XI.29.) számú rendelete 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.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) A munkaterv szerinti ülésre szóló meghívót a bizottsági egyeztetéseket, véleményezéseket
követően, legkésőbb az ülést megelőző ötödik napon, a rendkívüli ülésre szóló meghívót legkésőbb
a rendkívüli ülést megelőző napon elektronikusan vagy kézbesítés útján kell megküldeni, valamint
a nyilvánosság biztosítása érdekében Oroszlány város honlapján közzé kell tenni.”
2. § A Rendelet 3. melléklete hatályát veszti.
3. § A Rendelet 4. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Egyetértési jogot gyakorol a legalább három utcát, vagy legalább 500 m hosszúságú
területet érintő ügyekben az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, vagy egyéb
ingatlanokon, azok alatt vagy felett, illetőleg abban nyomvonalas létesítmények (úgymint:
villamosenergia-hálózatok, távközlési építmények, víz- és szennyvízszállító vezetékek,
szénhidrogén-hálózatok), elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggő
építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével, valamint ezzel
összefüggésben az érintett ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatti kártalanítással,
valamint a Ptk. 5:27. § (2) bekezdésében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával
kapcsolatos kérdésekben.”
4. § A Rendelet 8. mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Oroszlány város nemzeti vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben a képviselő-testület
által a polgármesterre átruházott, alább felsorolt tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket:
a.) a képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírása;
b.) a képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a testület a
szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között a
szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírása;
c.) az önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés
felbontására, vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az önkormányzat
igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása;
d.) az önkormányzati igények érvényesítése, az önkormányzat jogvédelme érdekében
közigazgatási, peres, vagy nem peres eljárás megindítása;
e.) telekalakítási eljáráshoz, valamint közút, közterület területének településrendezési terv
végrehajtása során történő rendezése miatt szükségessé váló adásvételi és csereszerződések
megkötése nettó 2.000.000 Ft-ot meg nem haladó értékre;
f.) településrendezési tervben közút, vagy egyéb közterület rendeltetésű ingatlan tulajdonjogának
ellenérték nélküli megszerzését tartalmazó szerződések megkötése;
g.) közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati
jogot biztosító szerződések megkötése, feltéve, hogy e jogok biztosítása nem eredményez

változást, vagy korlátozást az érintett ingatlanok településrendezési terv szerinti
felhasználhatóságában;
h.) az önkormányzat, mint jogosult javára vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító
szerződések megkötése nettó 2.000.000 Ft értékhatárig;
i.) szerződéskötés a nem beépíthető, önállóan gazdaságos módon nem használható földrészletek
hasznosítására,
j.) önkormányzati vagyontárgyat érintően a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a rendeletben
foglalt kivételekkel a polgármester jogosult dönteni.
k.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, vagy egyéb ingatlanokon, azok alatt vagy
felett, illetőleg abban nyomvonalas létesítmények (úgymint: villamosenergia-hálózatok,
távközlési építmények, víz- és szennyvízszállító vezetékek, szénhidrogén-hálózatok),
elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével,
elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével, valamint ezzel összefüggésben az érintett
ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatti kártalanítással, valamint a Ptk. 5:27. § (2)
bekezdésében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben, ha az
legalább három utcát, vagy legalább 500 m hosszúságú területet érint a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság egyetértésével a polgármester dönt.
l.) az ötszázezer forint összeghatárt nem meghaladó, nem közbeszerzési illetve közigazgatási
jogviszonyból származó, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény hatálya alá nem tartozó
polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedésére, az egy évet meghaladó
időtartamú részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a
kamat illetve költség címén fennálló követelések elengedésére. A polgármester a követelés
elengedéséről, továbbá részletfizetési kedvezmény vagy fizetési halasztás biztosításáról a
kötelezett kérelme, illetve egyezségi ajánlata alapján elfogadó nyilatkozattal, illetve a
megállapodás (egyezség) aláírásával dönt.
5. § A Rendelet 8. melléklete kiegészül a következő 12. ponttal:
„12. A polgármester ellátja 8. pontban felsorolt, gazdasági társaságokkal kapcsolatos
tulajdonosi jogokból eredő feladatokat azon gazdasági társaságok esetében is, amelyekben az
önkormányzat nem rendelkezik többségi tulajdoni részesedéssel.”
6. § A Rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba és 2017. december 2. napján hatályát veszti.
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