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Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Oroszlány város polgármestere Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljárva a
27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 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 (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.
évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat
– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
a) 5 388 481 E Ft költségvetési bevétellel
b) 5 874 770 E Ft költségvetési kiadással
c) 1 247 531 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
d)
761 242 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
e)
191 022 E Ft működési többlettel
f)
677 311 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
A képviselő-testület a 191 022 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 677 311
E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 191 022 E Ft működési többletbevétel, valamint 486 289 E Ft előző évi
maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
Ezen belül

a bevételeket:
4 293 260 E Ft működési bevétellel
931 968 E Ft
3 281 092 E Ft
80 200 E Ft
1 095 221 E Ft

felhalmozási bevétellel
197 091 E Ft
felhalmozási bevétellel
898 130 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:
4 102 238 E Ft működési kiadással
1 496 498 E Ft
286 144 E Ft
178 825 E Ft
175 722 E Ft
1 342 790 E Ft
51 000 E Ft
318 143 E Ft
227 008 E Ft
26 108 E Ft
1 772 532 E Ft

állapítja meg.”

állami támogatással
egyéb működési bevétellel
működési célú átvett pénzeszközzel

személyi juttatással
munkaadókat terhelő járulékkal
közüzemi díjjal
élelmezési kiadással
egyéb dologi kiadással
segélyezési kiadással
szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
pénzeszközátadással
általános tartalékkal

felhalmozási kiadással
1 407 875 E Ft
beruházási kiadással
214 457 E Ft
felújítási kiadással
150 200 E Ft
céltartalékkal

2. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:
Bevételek :
a) kötelező feladatok bevételei: 5 014 958 E Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei:
373 523 E Ft
Kiadások :
a) kötelező feladatok kiadásai:
b) önként vállalt feladatok kiadásai:

4 817 458 E Ft
1 057 312 E Ft”

3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
(3) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) A rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(5) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(6) A rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
(7) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(8) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(9) A rendelet 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép.
(10) A rendelet 5.1.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1.1. melléklete lép.
(11) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(12) A rendelet 6.1. melléklete helyébe e rendelet 6.1. melléklete lép.
(13) A rendelet 6.1.2. melléklete helyébe e rendelet 6.1.2. melléklete lép.
(14) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(15) A rendelet 7.1. melléklete helyébe e rendelet 7.1. melléklete lép.
(16) A rendelet 7.1.2. melléklete helyébe e rendelet 7.1.2. melléklete lép.
(17) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(18) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(19) A rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
(20) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(21) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(22) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(23) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(24) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
4. § E rendelet 2021. február 27. napján lép hatályba, és 2021. február 28. napján hatályát veszti.

Lazók Zoltán
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. február hó 26. napja

Dr. File Beáta
jegyző

Dr. File Beáta
jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
19/2021. (II.26.) határozata
a 2021. évi közbeszerzési tervéről
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott
felhatalmazás alapján, 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 hozza:
Az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi
közbeszerzési tervét.
Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
20/2021. (II.26.) határozata
a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány
2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott
felhatalmazás alapján, 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 hozza:
1. Elfogadja a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány beszámolóját a 2020.
évi tevékenységről az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Megköszöni az intézmény vezetőjének és dolgozóinak az elmúlt évben végzett eredményes
munkát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
21/2021. (II.26.) határozata
a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány 2021. évi munkatervéről
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott
felhatalmazás alapján, 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 hozza:
Elfogadja a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány 2021. évi munkatervét az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
22/2021. (II.26.) határozata
a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott
felhatalmazás alapján, 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 hozza:
Elfogadja a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány Szervezeti és Működési
Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
23/2021. (II.26.) határozata
az önkormányzati bérlakások 2020. évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátásról szóló
beszámolóról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott
felhatalmazás alapján, 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 hozza:
1. Jóváhagyja, hogy a képviselő-testület bizottságainak és az Oroszlányi Ingatlankezelő és
Hasznosító Zrt. közreműködésével 2021. augusztus 31. napjáig készüljön el Oroszlány város
hosszú távú lakásfejlesztési koncepciója. A lakásfejlesztési koncepció kialakítását követően
kerüljön sor az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről
szóló 22/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, továbbá a bérlakás
üzemeltetési tapasztalatok felmérésére és az üzemeltetési elvek meghatározására.
2. Elfogadja a beszámolót az önkormányzati bérlakások 2020. évi üzemeltetésével kapcsolatos
feladatellátásról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
24/2021. (II.26.) határozata
a településüzemeltetéshez kapcsolódó vállalkozási szerződések felülvizsgálatáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány Város
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, 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 hozza:
1) Egyetért az Oroszlány Város Önkormányzat és az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
közötti településüzemeltetéssel kapcsolatos vállalkozási szerződéseknek az előterjesztés 1-5.
számú mellékletei szerint tartalommal történő módosításával.
2) Jóváhagyja az 1. pontban részletezett településüzemeltetési szerződéseket.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
25/2021. (II.26.) határozata
a 2021. évi civil és sportcélú pályázati felhívásról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány Város
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott
felhatalmazás alapján, 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 hozza:
Elfogadja az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal a 2021. évi civil és sportcélú
pályázati felhívást, a pályázati adatlapot és a regisztrációs adatlapot.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
26/2021. (II.26.) határozata
a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott
felhatalmazás alapján, 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 hozza:
A polgármester 2021. évi szabadságolásának ütemtervét az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületéneke
27/2021. (II.26.) határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány Város
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, 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 hozza:
Egyetért az oroszlányi 604 helyrajzi szám alatt felvett, 2048 m2 területű, kivett beépítetlen terület
megnevezésű és Oroszlány Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlannak adásvétellel
vegyes csereszerződés keretében, a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház részére történő
értékesítésével, az előterjesztés 2. melléklete szerint meghatározott, 31.600 eFt összegű forgalmi
értéken.
2) Egyetért az 1.) pontban megjelölt ingatlanügylettel kapcsolatosan az oroszlányi 407 helyrajzi
szám alatt felvett, 592 m2 területű, kivett beépített terület megnevezésű és Oroszlány Város
Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlannak és az azon álló, 407/A helyrajzi számon
felvett, 234 m2 területű, egyéb épület imaház megnevezésű és a Magyarországi Jehova Tanúi
Egyház 1/1 tulajdonát képező felépítménynek az adásvétellel vegyes csereszerződés keretében
Oroszlány Város Önkormányzata részére történő megvásárlásával, az előterjesztés 3. melléklete
szerint meghatározott, 19.200 eFt összegű forgalmi értéken.
3) Tudomásul veszi, hogy az 1-2.) pontokban részletezett csereszerződés során
a.) Oroszlány Város Önkormányzata az 1. pontban részletezett értékesítés során 31.600 eFt +
8.532 eFt összegű Áfa, mindösszesen bruttó 40.132 eFt összegű,
b.) a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház 2. pontban részletezett értékesítés során 19.200 e Ft
összegű adómentes
számlát állít ki.
4.a) Az 1-2.) pontokban részletezett csereszerződés keretében történő értékesítéssel kapcsolatosan a
3.a.) pont szerinti, 8.532 eFt összegű Áfa forrását az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a
„Céltartalék” sorról történő átcsoportosítással biztosítja az „Áfa befizetés” sorra.
4.b) Gondoskodik az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének soron következő módosításakor a 4.a)
pont szerinti módosítás a költségvetésben történő átvezetéséről, és ennek megfelelően a
költségvetési rendelet módosításának előterjesztéséről a Képviselő-testület elé.
5.) Jóváhagyja az 1-2.) pontokban jelölt ingatlanokkal kapcsolatos adásvétellel vegyes
csereszerződést az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal.
6.) Az 5.) pont szerinti szerződés megkötéséhez meg kell kérni az illetékes Kormányhivatal
jóváhagyását, mely kérelemben kötelező feladatként a – Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti – településfejlesztés,
településrendezést határozza meg.
7.) Az 5.) pont szerinti szerződés hatályba lépése érdekében megkezdi a Magyar Állam elővásárlási
jogával kapcsolatos ügylet rendezését.
8.) A 2.) pontban részletezett ingatlan rövid távú hasznosításának előkészítésével az Oroszlányi
Ingatlankezelő-és Hasznosító Zrt.-t bízza meg.
9.) A 2.) pontban részletezett ingatlan hosszú távú hasznosításának előkészítésével a képviselőtestület Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságát bízza meg.
1)

Határidő:
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Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
28/2021. (II.26.) határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálat beruházási kérelméről
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott
felhatalmazás alapján, 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 hozza:
1. Hozzájárul, hogy az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2021. évi költségvetésének egyéb
dologi kiadások előirányzata terhére „Konyhai gép vásárlása” elnevezésű beruházási
előirányzatot képezzen.
2. Gondoskodik az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének soron következő módosításakor a
1. pont szerinti módosítás a költségvetésben történő átvezetéséről, és ennek megfelelően a
költségvetési rendelet módosításának előterjesztéséről a Képviselő-testület elé.
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a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány, 2021. február 26.

Lazók Zoltán
polgármester
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