1. napirendi pont

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (....) 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.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.
Egyetért a Központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyelet ellátása Oroszlány, Bokod,
Kecskéd, Szákszend, Dad, Kömlőd települések közigazgatási területén szolgáltatási szerződés
keretében tárgyú, valamint a napközbeni ügyelet ellátása tárgyú, az Inter-ambulance Zrt.-vel
(1145 Budapest, Thököly út 165.) 2015. december 31. napjáig fennálló szerződések
időtartamának 2016. március 31. napjáig történő meghosszabbításával. A közbeszerzési eljárás
eredményeként kötendő új szerződés időtartama: 2016. április 1. és 2017. március 31. közötti
időtartam.
3.a) Elfogadja a KNYKK Zrt. által javasolt, a helyi autóbuszos közösségi közlekedés 2-es jelű rásegítő
járat útvonal bővítését- a Mindszenti utcai „BorgWarner” autóbusz megállóhely bevonását - 2016.
január 1-jétől kezdődően.
3.b) A helyi közösségi közlekedés működtetésére további 970 e Ft összegű anyagi fedezetet biztosít a
2016. évi költségvetésében.
4.
A településrendezési terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása érdekében kiegészíti a 93/2015.
(V.26.) Kt. határozat 8. a) pontjával elfogadott tervezési programot az alábbiak szerint:
1. A helyi Építési Szabályzat kiegészítése a fa és cserjeültetési szabályokkal.
2. Az Erőműi tópart nyugati oldalán lévő Mk övezet (12814/2-12823 hrsz.-ok) Üh
övezetbe történő sorolása.
3. A 095/16 hrsz.-ú ingatlanon kegyeleti kisállat temető kialakítás lehetőségének
biztosítása.
4. A 0210 hrsz.-ú területre vonatkozó K-Hk1 és a 0212, 0213, 0214, 0215 hrsz.-ú Kk-Hk2
területek szabályozásának pontosítása a HÉSz-ben.
5.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 0269/12 hrsz.-ú
ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződést az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.
6.
A 168/2014. (X.21.) Kt. számú határozatának 1. pontját módosítja, a Művelődési, Oktatási és
Sport Bizottság külső bizottsági tagjának Hartmann József helyett 2016. január 1. napjától
Farnadiné Hamburger Editet választja meg.
7.
Egyetért a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület és az Önkormányzat közötti együttműködési
szándéknyilatkozattal az előterjesztés kiegészítés 2. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző
a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester

7.napirendi pont
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (....) Kt. határozata
a városi kommunikáció, televíziós műsorszolgáltatás feladatai ellátása tárgyban közzétett
pályázati eljárás lezárásával kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Városi kommunikáció, televíziós műsorszolgáltatás feladatai ellátása tárgyban
közzétett pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításával.
2. Egyetért az Oroszlányi Televízió Kft.-vel és a Dzsupin és Társai Bt.-vel 2015. december 31.
napjáig fennálló televíziós műsorszolgáltatás tárgyú szerződések meghosszabbításával a
következők szerint:
 a szerződések időtartama: 2016. június 30. napjáig tartó határozott idő
 a díjazás összege:
o Oroszlányi Televíziós Kft. részére 3.271.824,- Ft/hó. A 2016. január 1. és 2016.
június 30. közötti időszakra összesen: 19.630.941,- Ft.
o Dzsupin és Társai Bt. részére: bruttó 365.125,- Ft/hó. A 2016. január 1. és 2016.
június 30. közötti időszakra összesen: 2.190.750,- Ft.
3. Egyetért azzal, hogy az Oroszlányi Televízió Kft.-vel fennálló, az Oroszlányi Polgármesteri
Hivatal épületében lévő stúdió és irodabérlet tárgyú bérleti szerződés időbeli hatálya a televíziós
műsorszolgáltatás tárgyú szerződéshez igazodva 2016. június 30. napjáig meghosszabbításra
kerüljön.
4. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti szerződésmódosítások aláírására és a
szerződések teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2016. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. File Beáta jegyző
azonnal

13. napirendi pont

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (...) Kt. határozata
a LÜN Kft. és Varikont Kft. alapító okiratának módosításáról
(felügyelőbizottságok létrehozása)

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági
tisztségéből Juszkóné Horváth Eszter, Przygoczki Ferenc és Veilandics Béla József
felügyelő bizottsági tagok - e munkájuk eddigi ellátását megköszönve - 2015. december
31. napjával történő visszahívását.
2. A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tisztségébe
Hartmann József, Jugovics József és Molnár Melinda felügyelő bizottsági tagokat 2016.
január 1. napjától 2018. december 31-ig terjedő időszakra megválasztja.
3. Egyetért a VARIKONT Kft-nél 2016. január 1. napjával Felügyelő Bizottság
létrehozásával melynek tagjaivá Dr. Holecz Csilla, Módi Miklós és Rozmann Richárd
felügyelő bizottsági tagokat 2016. január 1. napjától 2018. december 31-ig terjedő
időszakra megválasztja.
4. A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. és a VARIKONT Szolgáltató Kft.-nél
működő felügyelő bizottsági tagok megbízási díját (bruttó) 38.000 Ft/hó, (a felügyeli
bizottsági tagok által a tagok közül megválasztott) felügyelő bizottsági elnökök
megbízási díját (bruttó) 50.000 Ft/hó összegben határozza meg.
5. Utasítja és felhatalmazza a polgármestert a társaságok a fenti társaságjogi változásokkal
összefüggő cégeljárás lefolytatásának kezdeményezésére.
Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal

Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

Dr. File Beáta jegyző

