1. napirendi pont
Oroszlány Város Polgármesterétől

KIEGÉSZÍTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 22-ei ülésére
a „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című napirendi ponthoz

Tárgy:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről,
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:

Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő:

Dr. File Beáta jegyző

19.

Elkészült és bejegyzésre került a bölcsőde településrendezési tervnek megfelelő telekalakítása.
Ezzel együtt a bölcsőde területe 1057 m2-rel nőtt meg, így területe 7130 m2-re változott. Az új
telek figyelembe vételével szintén elkészült és benyújtásra került a bölcsőde bővítésére
vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció, melyre a KEM KH Tatabányai Járási Hivatala
2019. január 15-én kiadta a KE-06/EP/00021-6/2019. ügyiratszámú építési engedélyt.

20.

Németh Gábor, az OIH Zrt. vezérigazgató az előterjesztés 17. pontjához kapcsolódó
melléklethez az alábbi kiegészítést, pontosítást küldte: az „Összegzés” részben kimaradt egy
fontos pontosítás. A takarítandó utcák és járdák esetében a felsorolt 47 és 22 utca/utcaszakasz,
járda/járdaszakasz esetében a helyes megfogalmazás az, hogy ezen szakaszok nem szerepelnek
a város téli útüzemeltetési tervében, mint KIEMELTEN, PRIORITÁSKÉNT kezelendő
szakaszok, így azok takarítása csak a többi (mintegy 25 km-nyi útszakasz) megfelelő
beavatkozása, kezelése után indítható el.
Természetesen adott erőforrásokkal és technikai eszközökkel ezeket a szakaszokat, ha később
is, de be kell vonni a téli útüzemeltetési menetrendbe, amit azonban meghibásodások, szűkös
technikai és személyzeti állomány mellett csak lassabban tudott a cég megtenni, ezért idén is a
feladat elláthatósága érdekében alvállalkozók kerültek bevonásra.

21.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke megvizsgálta a védőnők elhelyezése céljából a
Népekbarátsága u. 18. sz. fsz. 1. számú ingatlant. A szakmával történő egyeztetés eredménye,
hogy az ingatlant mérete miatt hasznosítani nem tudják, továbbra is a Szakorvosi- és Ápolási
Intézetben történő működésük a célszerűbb. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019.
január 17-ei ülésén határozott arról, hogy az ingatlan egészségügyi szolgáltatások biztosítása
célú hasznosítása helyett az önkormányzat lakáscélú hasznosítását javasolja. A bizottság az
ülésen elfogadta 2019. évi munkatervét, tárgyalta a 2019. évi költségvetés rendelet-tervezetét,
valamint zárt ülés keretében egyedi szociális kérelmekről döntöttek.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a kiegészített előterjesztés megvitatását, és a jelen előterjesztés-kiegészítés határozati
javaslatának elfogadását!
Oroszlány, 2019. január 21.
Lazók Zoltán
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (...) 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.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2019. január 24.
Dr. File Beáta jegyző
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