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OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HIVATALOS LAPJA
TARTALOMJEGYZÉK

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
OROSZLÁNY VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI
32/2020.
rendelet

(XII.14.)

önkormányzati

a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról, a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló 17/2019.
(XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról

33/2020.
rendelet

(XII.14.)

önkormányzati

a helyi adókról szóló 30/2020. (XI.27.)
önkormányzati rendelet hatályba nem
lépéséről

34/2020.
rendelet

(XII.14.)

önkormányzati

a helyi adókról szóló 16/2019. (XI.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
OROSZLÁNY VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
HATÁROZATAI
56/2020. (XII.14.) számú határozat

az oroszlányi IV. számú fogorvosi körzettel
kapcsolatos döntésről

57/2020. (XII.14.) számú határozat

az
önkormányzati
ingatlanvagyonnal
kapcsolatos döntésekről

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró
Oroszlány Város Polgármesterének
32/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem
helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és
hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. §. (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 115. §
(3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, 131. § (1)
bekezdésében, 151. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2. § Oroszlány Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre,
amelynek tagjai az önkormányzat működési területén szociális intézményeket működtető
fenntartók, és a szociális intézmények képviselőin kívül a Járási Hivatal képviselője, az
Idősügyi Tanácsadó Kör, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az Oroszlányi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.

2. §

A rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9)
Az önkormányzat e rendelet 4. § (8) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározottakat
jogosult a helyszínen ellenőrizni.”

3. §

A rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3)
A rendelet 5. melléklete 11-15. pontjaiban, valamint a rendelet 6. melléklete 1-4.
pontjaiban meghatározott térítési díjakat nem kell megfizetni.”

4. §

A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. §

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. §

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és 2021. január 2. napján hatályát veszti.
Lazók Zoltán
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. december 14.

Dr. File Beáta
jegyző

Dr. File Beáta
jegyző

1. melléklet a 32/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
Intézményi térítési díjak

Ellátási forma
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Megállapított térítési díj

Szociális étkeztetés
460,6 Ft/nap
Szociális étkeztetés
házhozszállítással
610,2 Ft/nap
Étkeztetés
házhozszállítással Kecskéd
641,7 Ft/nap
Házi segítségnyújtás
1.000,- Ft/óra
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
100,- Ft/nap
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Idősek Klubja
Napközbeni tartózkodás
300,- Ft/nap
Étkeztetés igénybevételével
460,6 Ft/nap
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Idősek Átmeneti Otthona
Napi térítési díj
4.025,- Ft/nap
Gyermekek átmeneti gondozása
Családok Átmeneti Otthona
Napi térítési díj
1.890,- Ft/nap
Havi térítési díj
56.760,- Ft
Gyermekek napközbeni ellátása
Bölcsődei reggeli
77,- Ft/nap
Bölcsődei tízórai
30,- Ft/nap
Bölcsődei ebéd
189,- Ft/nap
Bölcsődei uzsonna
84,- Ft/nap
Bölcsődei étkeztetés térítési
380,- Ft/nap
díja
Bölcsődei gondozás díja
0,- Ft/nap

Bölcsődei étkeztetés: reggeli + tízórai + ebéd + uzsonna
A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.”

2. melléklet a 32/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
Gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai az oktatási intézményekben

A.
Ellátási forma
1. Óvodai reggeli
2. Óvodai ebéd
3. Óvodai uzsonna
4. Óvodai ellátás
5. Általános iskolai reggeli
6. Általános iskolai ebéd
7. Általános iskolai uzsonna
8. Általános iskolai napközi
9. Általános iskolai kollégium
10. Középiskolai reggeli
11. Középiskolai ebéd
12. Középiskolai vacsora
13. Középiskolai kollégium

B.
Megállapított térítési díj
75,5 Ft/nap
224,- Ft/nap
75,5 Ft/nap
375,- Ft/nap
82,7 Ft/nap
342,5 Ft/nap
82,7 Ft/nap
507,9 Ft/nap
822,9 Ft/nap
236,2 Ft/nap
374,- Ft/nap
315,- Ft/nap
925,2 Ft/nap

Óvodai ellátás: reggeli + ebéd + uzsonna
Általános iskolai napközi: reggeli + ebéd + uzsonna
Általános iskolai kollégium: napközi + középiskolai vacsora
Középiskolai kollégium: reggeli + ebéd + vacsora
A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.”

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró
Oroszlány Város Polgármesterének
33/2020. (XII.14.) rendelete
a helyi adókról szóló 30/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
Oroszlány Város polgármestere Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
hatáskörében eljárva a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel,
figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, és a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot
érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.)
Korm. rendeletre, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 30/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet.

2.§

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Lazók Zoltán
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. december 14.

Dr. File Beáta
jegyző

Dr. File Beáta
jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró
Oroszlány Város Polgármesterének
34/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 16/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város polgármestere Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
hatáskörében eljárva a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel,
figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, és a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot
érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.)
Korm. rendeletre, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 16/2019.
(XI.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3.§ A helyi iparűzési adó mértéke: 2 %.”

2. §

A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vállalkozó üzleti célú építménye kivételével mentes az építményadó alól a
magánszemély tulajdonosnak a lakás céljára szolgáló építménye.”

3. §

Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) bekezdése.

4.§

E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és 2021. január 2. napján hatályát veszti.

Lazók Zoltán
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. december 14.

Dr. File Beáta
jegyző

Dr. File Beáta
jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró
Oroszlány Város Polgármesterének
56/2020. (XII.14.) számú határozata
az oroszlányi IV. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos döntésről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben
eljárva az alábbi határozatot hozom:
Jóváhagyom az oroszlányi IV. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2020. december 14.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró
Oroszlány Város Polgármesterének
57/2020. (XII.14.) számú határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:
1. A Csobbanó Oroszlány Város Uszodája strand részlege 2021. évben nem nyithat ki.
2. Az 1. pontban meghatározott zárva tartás eredményeként kezdeményezem a távhő
teljesítményigény 0,25 MW-tal történő csökkentését az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-nél.
3. Az Önkormányzat a Chudik Lajos Sportlétesítmény labdarúgó pályáinak és kiszolgáló
helyiségeinek használatát 2021. évben nem biztosítja.
4. Egyetértek az oroszlányi 0331/1 helyrajzi számú ingatlannak – az előterjesztés 1. melléklete
szerinti dokumentum alapján történő – belterületbe csatolásával.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány, 2020. december 14.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző
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