Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
5/2022. KTÜ

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének 2022. március 31-ei,
munkaterv szerinti üléséről

Az ülés helye:

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácsterem

Jelen vannak:

Lazók Zoltán polgármester, Rajnai Gábor alpolgármester/települési képviselő,
Szabó Mihály alpolgármester/települési képviselő, Gyuga Mihály József,
Hermann Istvánné, Kontschán Flórián Jenő, Molnár István, Sólyom Jöran,
Szanyi Gábor, Székely Antal és Vargáné Vojnár Katalin települési
képviselők, Dr. File Beáta jegyző

Távol van:

Papp Péter Attila települési képviselő

Meghívottak:

a hivatal munkatársai, további meghívottak és megjelentek a mellékelt
jelenléti ív szerint

Lazók Zoltán polgármester köszöntötte képviselőtársait, az ülésre meghívottakat, az érdeklődőket, a
televízió és az internet nézőit.
A képviselő-testület munkaülését 16 óra 2 perckor megnyitotta.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 12 fő települési képviselőből 11 fő
jelen volt.
Jelezte, a megküldött meghívóban 10 napirendi pont szerepel.
A tárgyalandó napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt,
így kérte, szavazzanak a napirendi pontok tartalmának és tárgyalási sorrendjének elfogadásáról.
A képviselő-testület a napirendet nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével, 11 igen
szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
38/2022. (III. 31.) határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete 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) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
2022. március 31-ei, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolója a 2021. évi támogatás
felhasználásáról
3.
Az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság pénzügyi és szakmai beszámolója a 2021.
évi támogatás felhasználásáról és a 2022. évi támogatási szerződés jóváhagyása
4.
Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2021. évi beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatásokról, azok eredményességéről
5.
Döntés Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról és a 2022/2023. évi óvodai
körzethatárokról

6.
7.
8.
9.
10.

Beszámoló az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról
Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének 10 pontja
„Oroszlányért Alapítvány” létrehozása
Kérdés, interpelláció

Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

1. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Lazók Zoltán polgármester
Előkészítő: Dr. File Beáta jegyző

Lazók Zoltán polgármester elmondta, az előterjesztésben 10 pontban számolt be a két ülés között
történt fontosabb eseményekről. A határozati javaslat 3 pontból áll. Döntést kért többek között:
− A Benedek Elek és a József Attila Általános Iskolákat érintő átszervezésekről.
− A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól tárgyú projekt csökkentett
műszaki tartalommal történő megvalósításáról.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, ezért kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő
részvételével, 11 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
39/2022. (III. 31.) határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete 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) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1.a) Támogatja a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola és Kollégium 1. melléklet szerinti átszervezését.
1.b) Támogatja az Oroszlányi József Attila Általános Iskola 1. melléklet szerinti átszervezését.
2.a) „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” elnevezésű, KEHOP-3.1.2-172018-00005 azonosítószámú projekt során tervezett „Egyéb gépbeszerzés” megismételt
közbeszerzési eljárása során a teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó beszerzését javasolja
elhagyni a közbeszerzési műszaki tartalomból, így biztosítva a szükséges forrást a mobil dobrosta
beszerzésére vonatkozóan.
2.b) Felkéri a Nemzeti Fejlesztési programirodát a projekt műszaki tartalma ezirányú módosításának
átvezetésére a KEHOP-3.1.2-17-2018-00005 projekt támogatási szerződésén és ennek
megfelelően kéri lefolytatni a gépbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást.
3. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. április 5.
Dr. File Beáta jegyző
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2. NAPIRENDI PONT:

Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolója
a 2021. évi támogatás felhasználásáról
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bársony Éva osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés terhére az
oroszlányi felnőtt kosárlabda támogatására összesen 51.000 E Ft összegű vissza nem térítendő
pénzeszközt biztosított az Ose Lions Sport Nonprofit Kft. részére. A támogatást a felnőtt csapat
versenyeztetésének az NB/1/A osztályban való részvétel feltételeinek biztosítása érdekében felmerült
költségekre fordította a Kft. (többek között: adminisztrációs költségek, általános működési költségek,
egészségügyi és orvosi költségek, sportfelszerelés, szolgáltatási díjak, személyszállítás költségei,
szállás költségek, étkezés költségei, mérkőzések rendezési költségei, versenyeztetés költségei).
A Kft. határidőre elkészítette a 2021. évi felhasználásról szóló, írásbeli szakmai szöveges és pénzügyi
beszámolót, melynek ellenőrzése megtörtént, az összeg felhasználása a támogatási szerződés szerint
történt.
Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, ezért kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a határozati javaslatot nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével,
9 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
40/2022. (III. 31.) határozata
az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2021. évi támogatásának
felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Elfogadja az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló
pénzügyi és szakmai beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. április 5.
Dr. File Beáta jegyző

Papp Péter Attila települési képviselő 16 óra 7 perckor megérkezett az ülésre, a jelen lévő települési
képviselők száma 12 fő.

3. NAPIRENDI PONT:

Az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság pénzügyi és
szakmai beszámolója a 2021. évi támogatás felhasználásáról és a
2022. évi támogatási szerződés jóváhagyása
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bársony Éva osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése terhére, 59.900 E
Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság részére. A fenti összeget a szervezet a megkötött Támogatási Szerződés alapján a bérre
és közterheire, műszaki vizsgára, karbantartási- és javítási költségre, gázolaj beszerzésre, munka- és
védőruházat, védőfelszerelés beszerzésre, felülvizsgálatra, képzésre fordította.
Az elszámolást elkészítették, annak ellenőrzése megtörtént, a szervezet a támogatást a szerződésben
foglaltaknak megfelelően használta fel.
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Az új Támogatási Szerződés megkötésének további feltétele, hogy a benyújtott beszámolót a Pénzügyi
Bizottság elfogadja, amely a bizottság keddi ülésén megtörtént. A támogatás összege az önkormányzat
2022. évi költségvetési rendelete alapján 54.000 E Ft.
Az új Támogatási Szerződés tervezetét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Szóban jelzett
egy elírás miatti javítást: a támogatási szerződésben a folyósítás időpontjának évszáma helyesen 2022.
Szabó Imre tűzoltóparancsnok kiegészítésként hozzátette, a vonulási statisztika úgy lesz teljes, hogy
215-re módosítják a tavalyi évi vonulások számát, ez megegyezik a korábbi évek statisztikájával, 220
körüli vonulásuk szokott lenni évente. Kicsit érdekesebb az, hogy az első negyedévet hozzáteszik
ehhez, hiszen ma zárják a negyedévet és 71 vonulásuk volt, ez a tavalyihoz viszonyítva 40%-kal
magasabb vonulást jelent, ami komolyan befolyásolhatja üzemeltetési költségeiket és a technika
amortizációját. Ebből a 70 káreseményből, ami jelentősebb növekedést mutat, a tűzesetek száma 4050%-kal emelkedett. A fakivágások száma a tavalyinak a hétszerese, a többi adatban is minimális
növekedés van. Ha így marad, befolyásolhatja a kiadásaikat. A vezetőséggel egyeztetve, ha
komolyabb probléma nem adódik, akkor tudják tartani a költségvetésüket.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, így Lazók Zoltán polgármester kérte,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a határozati javaslatot nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével,
12 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
41/2022. (III. 31.) határozata
az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi
támogatásának felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámoló
elfogadásáról és a 2022. évi támogatási szerződés jóváhagyásáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Elfogadja az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi támogatásának
felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolót az előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal.
2. Jóváhagyja az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatási szerződését az
előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.
3. Felhatalmazza Rajnai Gábor alpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

4. NAPIRENDI PONT:

2022. április 5.
Dr. File Beáta jegyző

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2021. évi beszámolója a
személyes
gondoskodást
nyújtó
szolgáltatásokról,
azok
eredményességéről
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Baráth Domonkos intézményvezető
Szemző Ildikó osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy
alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. Az intézményvezető elkészítette az intézmény
2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amelyben részletezi az intézmény alapszolgáltatási és
szakellátási tevékenységét, tájékoztatást ad az ügyfélforgalomról, az ellátottak számáról, a személyi és
tárgyi feltételekről, az ellátások eredményességéről.
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Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, így kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő
részvételével, 12 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
42/2022. (III. 31.) határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálat személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásairól, azok
eredményességéről szóló 2021. évi beszámolójáról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete 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) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
2021. évi beszámolóját a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról, azok
eredményességéről.
2. Köszönetet mond az Önkormányzati Szociális Szolgálat munkatársainak az elmúlt évben végzett
munkájukért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

5. NAPIRENDI PONT:

2022. április 5.
Dr. File Beáta jegyző

Döntés Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról
és a 2022/2023. évi óvodai körzethatárokról
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Benyiczki Ágota intézményvezető
Szemző Ildikó osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet szerint az óvodai beiratkozásra tárgyév április 20a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony
létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján. Benyiczki Ágota intézményvezető
tájékoztatást adott arról, hogy Oroszlány Város Óvodáiban a 2022/2023-es nevelési évre a gyermekek
beíratására 2022. május 2-től május 6-ig lesz lehetőség. A következő nevelési évre történő beiratkozás
során a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben,
hanem elektronikus úton is eljárhat.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, így kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő
részvételével, 12 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
43/2022. (III. 31.) határozata
Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról és a 2022/2023. évi óvodai
körzethatárokról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
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egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Jóváhagyja Oroszlány Város Óvodába történő beiratkozás időpontját az előterjesztés 1. melléklete
szerinti tartalommal.
2. Jóváhagyja a 2022/2023. évi óvodai körzethatárokat az előterjesztés 2. melléklete szerint
tartalommal.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

6. NAPIRENDI PONT:

2022. április 5.
Dr. File Beáta jegyző

Beszámoló az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi
munkájáról
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. File Beáta jegyző

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a közös önkormányzati hivatal éves beszámolóját jegyző
asszony elkészítette. A beszámoló részletesen tartalmazza valamennyi szervezeti egységhez,
tevékenységi körhöz tartalmazó feladatok végrehajtásának leírását, több helyen részletes statisztikai
adatokkal.
Rajnai Gábor alpolgármester hozzátette, elolvasta az anyagot, azon véleményét már vezetői
értekezleten is kifejtette, ez méreteiben, darabszámában is hatalmas mennyiségű munka, a hivatal
munkatársainak elismerését fejezte ki, és további sikeres tevékenységet kívánt.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, így Lazók Zoltán polgármester kérte,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő
részvételével, 12 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
44/2022. (III. 31.) határozata
az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete 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) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Elfogadja az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Köszönetet mond a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak az elmúlt évben végzett
kiemelkedő munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. április 5.
Dr. File Beáta jegyző
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7. NAPIRENDI PONT:

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bartalus László osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, az ingatlan elhunyt használójának örökösei kérelemmel
fordultak az önkormányzathoz az Asztalos János utcai 878/17 helyrajzi számú garázs felépítmény
alatti földterület megvételével kapcsolatosan. Az előterjesztésben javasolta, hogy a képviselő-testület
ismerje el a felépítményre vonatkozóan a jogerős hagyatéki végzés szerinti örökösök tulajdonjogát,
továbbá támogassa a felépítmény alatti földterület értékesítését.
A képviselő-testület februári döntésével egyetértett az Oroszlány, Nyíres dűlő 1. szám alatti ingatlan
értékesítésével. Mivel a Bokod-Oroszlány közötti kerékpárút nyomvonala érinti az ingatlant, annak
értékesítésére a kerékpárút általi igénybevétellel csökkentett méretű területnagyság
figyelembevételével – versenytárgyalást követően – adásvételi előszerződés keretében kerülhet sor.
Javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztés mellékleteként csatolt ingatlanforgalmi szakértői
értékbecslés szerinti értéket határozza meg a versenytárgyalás induló áraként.
Gyuga Mihály József települési képviselő kérte, az előterjesztés határozati javaslatának 1., 2. és 3.
valamint a 4., 5. és 6. pontjáról külön szavazzanak, mert a 4., 5. és 6. pontokat nem tudja támogatni.
Lazók Zoltán polgármester jelezte, a javaslatot elfogadja, külön fogja szavaztatni a határozati javaslat
1., 2. és 3., illetve a 4., 5. és 6. pontját.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, így kérte, szavazzanak az előterjesztés
szerinti határozati javaslat 1., 2. és 3. pontjának az elfogadásáról.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslata 1., 2. és 3. pontját nyílt szavazással, 12 fő
települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
45/2022. (III. 31.) határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések tárgyú előterjesztés határozati
javaslata 1., 2. és 3. pontjának elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete 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) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Elismeri az elhunyt Simon János jogerős hagyatéki végzés szerinti örököseit az oroszlányi 878/17
helyrajzi szám alatt felvett, 26 m2 területű, kivett garázs megnevezésű és Oroszlány Város
Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező földterület felépítményének tulajdonosaiként.
2. Egyetért az 1. pont szerinti földterületnek az elhunyt Simon János örökösei részére, 120.000 Ft
összegben történő értékesítésével.
3. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban részletezett földterület adásvételével kapcsolatos
szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. április 5.
Dr. File Beáta jegyző
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Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4., 5. és 6
pontjának az elfogadásáról.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának 4., 5. és 6. pontját nyílt szavazással, 12 fő
települési képviselő részvételével, 8 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta és
meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
46/2022. (III. 31.) határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések tárgyú előterjesztés határozati
javaslata 4., 5. és 6. pontjának elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete 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) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
4. Egyetért az Oroszlány Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező, Oroszlány, Nyíres dűlő 1.
számú és 12401 helyrajzi szám alatti, kivett lakóház, udvar és melléképület, kert megnevezésű,
2841 m2 területű ingatlanból 1715 m2 területű ingatlanrésznek és épületeknek versenytárgyalás
keretében történő értékesítésével.
5. A 4. pont szerinti értékesítés során induló árként bruttó 4.600.000 Ft összeget határoz meg.
6. Egyetért a 4. pont szerinti ingatlan értékesítésével kapcsolatos eljárások (telekalakítás, adásvétel)
lebonyolításának azonnali megkezdésével.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

8. NAPIRENDI PONT:

2022. április 5.
Dr. File Beáta jegyző

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének 10 pontja
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. File Beáta jegyző

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 2022. március 16-án
sajtónyilvánosan 10 pontba foglalva gyűjtötte össze azokat a legfontosabb lépéseket, intézkedéseket,
amelyek a választásokat követően legfontosabbak a magyar önkormányzatiság helyreállítása és a
minőségi közszolgáltatások biztosítása érdekében.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint az új kormány és a magyar önkormányzati rendszer
valamennyi szereplője között újfajta együttműködésre, párbeszédre van szükség ahhoz, hogy a hazánk
polgárainak életminőségét meghatározó feltételeket, a lakosságot kiszolgáló szolgáltatásokat,
ellátásokat, az infrastruktúrát korunk elvárásaihoz igazítsuk, tovább fejlesszük és hatékony lépéseket
tegyünk a térségi egyenlőtlenségek csökkentéséért, valamint az elmaradott települési viszonyok
felszámolásáért.
Ezért a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, mint a lakosságszámarányosan legnagyobb
önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szövetség, pontokba szedve fogalmazza meg azokat az
elengedhetetlen lépéseket, melyek visszaadják falvainknak, városainknak, fővárosunknak a lépésről
lépésre elvont mozgásterét, pénzügyi és településfejlesztési kérdésekben a döntési szabadságát és
önállóságát.
Oroszlány Város Önkormányzata a Magyar Önkormányzatok Szövetségének tagja. Egyetértve a
kinyilvánított 10 fontos lépéssel, intézkedéssel, kérte a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy testületi
szinten is erősítse meg és ismerje el a MÖSZ törekvését az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.

8

Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, így kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő
részvételével, 8 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
47/2022. (III. 31.) határozata
a Magyar Önkormányzatok Szövetségének 10 pontjáról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete 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) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Egyetért - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 10
pontba foglalt legfontosabb lépéseivel, intézkedéseivel, amelyek a választásokat követően
legfontosabbak a magyar önkormányzatiság helyreállítása és a minőségi közszolgáltatások biztosítása
érdekében.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

9. NAPIRENDI PONT:

2022. április 5.
Dr. File Beáta jegyző

„Oroszlányért Alapítvány” létrehozása
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Szabó Mihály alpolgármester

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a létrehozandó alapítvány feladatai közé tartoznának mindazon
tevékenységek, amelyek a város fejlődését szolgálják. Induláskor a fókuszt a helyi munkaerő, a helyi
vállalkozások versenyképességét erősítő oktatás kapná. Jelenleg a városban ezen a területen
mutatkozik kézzel fogható igény egy koordinációs szerepkörre, későbbiekben azonban számos más
területen is kifejtheti tevékenységét a település fejlesztése, fejlődése érdekében. E feladatok teljesítése
érdekében az alapítvány együttműködne minden olyan szervezettel és közösséggel - különösen a civil
szféra képviselőivel -, akik az alapító okiratban megfogalmazott célokkal egyetértenek.
A kapcsolattartás a civil szférával egyrészt a kuratórium tagjain keresztül történik, akik közül többen
más civil szervezetek képviseletét is ellátják az oktatás, kultúra és sport területén is, másrészt az
önkormányzat és annak intézményein keresztül.
A mai napon helyben kiosztott határozati javaslat és alapító okirat tervezet tartalmazza a Pénzügyi
Bizottság által javasolt módosításokat.
Rajnai Gábor alpolgármester személyesen is üdvözölte ezt a kezdeményezést, hogy eljutott eddig a
pontig. A polgármester úr bevezetőjében felsorolta azokat a kapcsolati lehetőségeket, amelyek az
alapítvány munkájából adódnak, külön kiemelte azt a részt, ami a szakképzéssel foglalkozik, hisz az
ipari park és a szakképző intézmény közötti kapcsolat erősítését is magában hordozza ez az
előterjesztés, és a civil szférával és a város különböző intézményeivel kapcsolatban egy új szintre
léphet.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, így Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak
a helyben kiosztott határozati javaslat elfogadásáról.
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A képviselő-testület a helyben kiosztott határozati javaslatot nyílt szavazással, 12 fő települési
képviselő részvételével, 12 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
48/2022. (III. 31.) határozata
„Oroszlányért Alapítvány” létrehozásáról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete 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) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Elhatározza az „Oroszlányért Alapítvány” (2840 Oroszlány, Dózsa György utca 22/A.) alapítását
100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint induló vagyonnal.
2. Elfogadja az „Oroszlányért Alapítvány” alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.
3. Megválasztja az „Oroszlányért Alapítvány” 5 fős kuratóriumi tagságát – Dr. Deés Szilvia,
Kapitány Róbert, Nagy Anita, Torma Brigitta, Vasi Melinda – az alapító okirat V. pontjában
meghatározottak alapján.
4. Felhatalmazza Oroszlány város polgármesterét az alapító okirat aláírására és a Tatabányai
Törvényszék felé a nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelmet benyújtására.
5. Hozzájárul ahhoz, hogy az „Oroszlányért Alapítvány” a 2840 Oroszlány, Dózsa György utca
22/A. szám alatti ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeként használja, az
ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a bírósági nyilvántartásba
bejegyeztesse és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze.
6. Az induló vagyoni hozzájárulást, 100.000 Ft-ot az Általános tartalék terhére biztosítja.
7. Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének soron következő
módosításakor gondoskodjon a 5. pont szerinti előirányzatok változásainak átvezetéséről és ennek
megfelelően a költségvetési rendelet módosításának képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

10. NAPIRENDI PONT:

2022. április 5.
Dr. File Beáta jegyző

Kérdés, interpelláció

Lazók Zoltán polgármester tájékoztatta képviselőtársait arról, hogy előzetes írásbeli kérdés, és
interpellációs hozzászólás képviselőtársai részéről nem érkezett.
Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy Varga Jánosnak, volt önkormányzati képviselőnek, Oroszlány
város díszpolgárának temetése április 02-án szombaton 13 órakor lesz az oroszlányi temetőben.
Székely Antal HB elnök/települési képviselő kérdése az volt, a szakképző iskola épületének fűtéséről
van-e hivatalos és pozitív értesülése a hivatalnak, mikor lesz ott fűtés?
Lazók Zoltán polgármester elmondta, nem tudja a pontos időpontot, megállapodás van arról, hogy a
teljes fűtési rendszert a Szakképzési Centrum megépíti.
További kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte képviselőtársainak a mai munkát, a jelenlévőknek
és a televízió nézőinek a figyelmét, a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 31 perckor bezárta.

k.m.f.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző
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