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OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HIVATALOS LAPJA
TARTALOMJEGYZÉK
OROSZLÁNY VÁROS POLGÁRMESERÉNEK
RENDELETEI
7/2020. (III.26.) rendelet

8/2020. (III.26.) rendelet

9/2020. (III.26.) rendelet

a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és
szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és
a tanulók utazási támogatásáról szóló
16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának 2020.
évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.)
önkormányzati rendelete módosításáról
a lakáshoz jutás helyi támogatásáról,
valamint a letelepedési támogatásról szóló
6/2016. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

OROSZLÁNY VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
HATÁROZATAI
1/2020. (III.13.) PM határozat

2/2020. (III.15.) PM határozat

3/2020. (III.17.) PM határozat

4/2020. (III.24.) PM határozat

5/2020 (III.24.) PM határozat

az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány
megelőzése,
illetve
következményeinek elhárítása érdekében
meghatározott intézkedésekről
az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány
megelőzése,
illetve
következményeinek elhárítása érdekében
meghatározott intézkedésekről
az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány
megelőzése,
illetve
következményeinek elhárítása érdekében
meghatározott intézkedésekről
az Önkormányzati Szociális Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatának,
valamint a szervezeti egységek szakmai
programjainak elfogadásáról
a szociális-, valamint a család- és
gyermekjóléti
szolgáltatások
Bokod,
valamint Dad községek önkormányzatai
számára történő biztosításáról

6/2020. (III.24.) PM határozat
7/2020. (III.24.) PM határozat
8/2020. (III.24.) PM határozat
9/2020. (III.24.) PM határozat
10/2020. (III.24.) PM határozat
11/2020. (III.24.) PM határozat
12/2020. (III.24.) PM határozat

13/2020. (III.24.) PM határozat
14/2020. (III.24.) PM határozat

az Önkormányzati Szociális Szolgálat
módosító alapító okiratáról
az Önkormányzati Szociális Szolgálat
alapító okiratáról
a 2020. évi városi egészségügyi program
kiegészítéséről
az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
2020.
évi
működési
költségeihez való hozzájárulásról
az
önkormányzati
ingatlanvagyonnal
kapcsolatos döntésekről
Oroszlány város közterületi térfigyelő
kamerarendszerének 2020. évi fejlesztéséről
a központi orvosi ügyelet helyszínéről és az
új közbeszerzések szerződés megkötéséig
tartó átmeneti időszakra vonatkozó
szolgáltatási szerződés megkötéséről
Oroszlány
Város
Óvodáiba történő
beiratkozási időpontokról és a 2020/2021.
évi óvodai körzethatárokról
a X. számú felnőtt háziorvosi körzet
betöltésére irányuló pályázatról

Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesterének
7/2020. (III.26.) rendelete
a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról
és a tanulók utazási támogatásáról szóló 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti – hatáskörében eljáró Oroszlány Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) 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 (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel a következőket rendeli el:
1. §

Hatályát veszti a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi
ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról szóló 16/2016. (VII.2.) önkormányzati
rendelet.

2. §

Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba, és 2020. április 2. napján hatályát veszti.

Lazók Zoltán
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. március 26.

Dr. File Beáta
jegyző

Dr. File Beáta
jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesterének
8/2020. (III.26.) rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti – hatáskörében eljáró Oroszlány Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, 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 hatáskörre és 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 meghatározott feladatkörre tekintettel 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) 5.754.736 E Ft költségvetési bevétellel
b) 6.128.607 E Ft költségvetési kiadással
c) 1.132.549 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
d)
758.678 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
e)
643 806 E Ft működési többlettel
f) 1.017.677 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
A képviselő-testület a 643 806 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja.
Az 1 017 677 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 643 806 E Ft működési többletbevétel, valamint
373 871 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
Ezen belül

a bevételeket:
4 852 511 E Ft működési bevétellel
805 875 E Ft
állami támogatással
4 009 285 E Ft
egyéb működési bevétellel
37 351 E Ft
működési célú átvett pénzeszközzel
902 225 E Ft

felhalmozási bevétellel
197 091 E Ft
felhalmozási bevétellel
705 134 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:
4 208 705 E Ft működési kiadással
1 534 595 E Ft
301 334 E Ft
168 090 E Ft
212 039 E Ft
1 334 875 E Ft
51 000 E Ft
318 142 E Ft
252 180 E Ft
36 450 E Ft

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

1 919 902 E Ft

felhalmozási kiadással
1 531 094 E Ft
beruházási kiadással
214 457 E Ft
felújítási kiadással
174 351 E Ft
céltartalékkal

állapítja meg.”
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:
b) önként vállalt feladatok bevételei:

5 401 018 E Ft
353 718 E Ft

Kiadások :
a) kötelező feladatok kiadásai:
b) önként vállalt feladatok kiadásai:

4 823 362 E Ft
1 305 245 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 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(7) A rendelet 5.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.
(8) A rendelet 5.1.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1.1. melléklete lép.
(9) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(10) A rendelet 6.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép.
(11) A rendelet 6.1.2. melléklete helyébe e rendelet 5.1.2. melléklete lép.
(12) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(13) A rendelet 7.1. melléklete helyébe e rendelet 6.1. melléklete lép.
(14) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(15) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(16) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(17) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(18) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
4. § A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A képviselő-testület a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése alá tartozó alábbi célokat kívánja
adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani oly módon, hogy az adósságot keletkeztető
ügylet megkötése a 2020. évben, az ügylet keletkeztetése a 2021. évben történik:
a) Közutak, hidak, parkolók építését, felújítását 406.400 EFt fejlesztési célú hitel, kölcsön
felvételével;
b) A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány akadálymentesítését 38.100
EFt fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;
c) Közvilágítás fejlesztését 16.510 EFt fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;
d) Óvoda felújítását 31.750 EFt fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével.

A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete 2022. év, futamidő: 5 év.”

5. § E rendelet 2020. március 27. napján lép hatályba, és 2020. március 28. napján hatályát veszti.
Lazók Zoltán
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. március hó 26. napja

Dr. File Beáta
jegyző

Dr. File Beáta
jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesterének
9/2020. (III.26.) rendelete
a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 6/2016. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti – hatáskörében eljáró Oroszlány Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) 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 (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre és a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörre tekintettel a következőket rendeli el:
1. § A lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 6/2016. (II.28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) a következő VI/A. fejezettel egészül ki:
„VI/A. Fejezet
Házi orvosi körzeteket betöltő orvosok
Letelepedési támogatása
25/A. § (1) Oroszlány Város Önkormányzata az oroszlányi háziorvosi körzeteket betöltő orvosok
részére, a lakosság folyamatos háziorvosi ellátásának biztosítása és az alapellátás magasabb
színvonalon és minőségen történő végzése érdekében, vissza nem térítendő letelepedési támogatást
nyújt.
(2) A támogatás kizárólag Oroszlány város közigazgatási területén történő lakásvásárláshoz, vagy az
ingatlan-nyilvántartás szerinti önálló lakást eredményező építkezéshez adható.
(3) A támogatás feltétele, hogy a háziorvosi tevékenység végzésére jogosult vállalja, hogy az adott
háziorvosi szolgálatban legalább 5 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez.
(4) A vissza nem térítendő támogatás mértéke – a Humán Bizottság döntése alapján - legfeljebb
10.000.000 Ft lehet.
(5) A támogatás összege erejéig, a (3) bekezdésben meghatározott időtartamra Oroszlány Város
Önkormányzata javára a megvásárolni, illetve a beépíteni kívánt ingatlanra jelzálogjogot, továbbá
ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.
(6) A támogatást egyösszegben vissza kell fizetni, amennyiben a támogatott háziorvosi tevékenysége a
(3) bekezdésben meghatározott időtartam alatt megszűnik, kivéve, ha azért szűnik meg, mert:
a) a támogatott elhunyt, vagy
b) a támogatott hitelt érdemlő okirattal igazolja, hogy a szerződés ezen feltételét egészségügyi
okok miatt nem tudja teljesíteni.”
2. §

Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba, és 2020. április 2. napján hatályát veszti.

Lazók Zoltán
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. március 26.

Dr. File Beáta
jegyző

Dr. File Beáta
jegyző

Oroszlány Város Polgármesterének
1/2020. (III.13.) számú határozata
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében meghatározott intézkedésekről
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:
1. Az önkormányzat által működtetett intézményekben – Oroszlányi Közös Önkormányzati
Hivatal, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Oroszlány Város Óvodái, Kölcsey Ferenc
Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány –, valamint az önkormányzati tulajdonú cégeknél
folyamatosan biztosítsák a kézfertőtlenítés lehetőségét mind a dolgozók, mind az ügyfelek
részére. Növeljék az intézményekben a takarítás és fertőtlenítés gyakoriságát. Valamennyi
dolgozónak biztosítsák mindazon eszközöket, védőfelszereléseket, amelyek munkakörük
biztonságos ellátásához szükségesek.
2. A megelőzés érdekében betartva a kormányzati előírásokat, utasítottam az intézményvezetőket
és önkormányzati cégvezetőket, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által
kiadott és folyamatosan frissülő listáján nem szereplő országokból hazatérő dolgozóknak
is adják meg azon tájékoztatást, hogy milyen biztonsági eljárás lép érvénybe, milyen
magatartást kell tanúsítaniuk, illetve azonnali bejelentési kötelezettségük van abban az
esetben, amennyiben légúti tüneteket tapasztalnak magukon hazaérkezésüket követően.
3. A megelőzés érdekében a 2020. március 15-i megemlékezés közös ünnepelése elmarad. A
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett ünnepi program, koncert is
lemondásra került.
4. Utasítottam a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjét, hogy minden
kulturális rendezvényt (előadás, koncert, 100 fő feletti összejövetelek) mondjon le, illetve ne
kerüljön megszervezésre.
5. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ gyermek és felnőtt könyvtára továbbra is nyitva tart,
az olvasóterem viszont nem látogatható. Az intézményvezető hatásköre a könyvtárban való
tartózkodási idő és az egy időben, egy helyen tartózkodók létszámának meghatározása.
6. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjét, saját hatáskörben dönt arról,
hogy az intézményben működő civil szervezeteknek milyen jellegű, gyakoriságú és létszámú
tevékenységét engedélyez. A döntésnél vegye figyelembe, hogy az adott civil szervezeti
tevékenység milyen célcsoportot érint.
7. Utasítom az önkormányzati sport és közösségi létesítmények üzemeltetését végző
önkormányzati gazdasági társaság vezetőjét, hogy minden rendezvényt mondjon le, illetve ne
kerüljön megszervezésre. Gondoskodjon arról, hogy a nevezett létesítményekben a
működésük során egy időben 100 főnél több személy ne tartózkodhasson. A létszám
számításba beleértendő az adott létesítmény üzemeltető személyzete is.
8. Utasítom az önkormányzati sport és közösségi létesítmények üzemeltetését végző
önkormányzati gazdasági társaság vezetőjét, hogy egyeztessen az érintett sportlétesítményeket
használó egyesületekkel, hogy a sportegyesületek által szervezett, versenynaptár szerinti
mérkőzések kizárólag zárt kapus rendezéssel kerülhessenek megtartásra az előírt
létszámkorlátot is figyelembe véve.
9. Megkértem Oroszlány Város Óvodáinak vezetőjét, hogy a gyermekek programjainak
szervezése és lebonyolítása során ne kerüljön sor több óvodai csoportot együttesen érintő, egy
helyen tartandó rendezvényre, csoportos kirándulást ne szervezzen és visszavonásig a
gyermekúszás foglalkozások is kerüljenek lemondásra. A szülők, hozzátartozók
óvodaépületben történő – különös egy légtérben – való tartózkodása esetére saját hatáskörében
a létszámszabályokat alakítsa ki.
10. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Időseket Ellátó Szervezeti Egységénél továbbra is
hatályban van a látogatási tilalom. Felkértem az intézmény vezetőjét, hogy a Családok
Átmeneti Otthona és az ügyfélfogadást is bonyolító központi szervezeti egység ügyfélfogadási
rendszerét tekintse át és a szükséges korlátozó intézkedéseket vezesse be.

11. Utasítottam az Oroszlányi Közös Önkormányzati hivatal jegyzőjét, hogy a hivatal épületében
az ügyfélfogadás rendszerét tekintse át és a szükséges korlátozó intézkedéseket vezesse be,
figyelembe véve az elektronikus ügyintézés szélesebb körű igénybe vételének lehetőségét.
12. Utasítottam a cég- és intézményvezetőket, hogy amennyiben a társaság/intézmény működése
során a koronavírussal kapcsolatban bármilyen rendkívüli esemény történik, vagy
önkormányzati döntést, segítséget igénylő kérdés merül fel, úgy arról haladéktalanul
tájékoztatást kell adni vagy egyeztetést kell kezdeményezni.
13. Folyamatos, együttműködő kapcsolatot kell tartani a megyei kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztályának vezetőjével a hiteles, pontos és naprakész információk
megszerzése, és az önkormányzat által tett intézkedések megfelelőségének egyeztetése, a
lakosság azonnali tájékoztatása érdekében.
14. Utasítottam a 2840 című települési újság főszerkesztőjét, hogy rendkívüli lapszámot készítsen
és juttasson el minden háztartásba, amelyben összegzi a koronavírussal kapcsolatos
információkat és önkormányzati intézkedéseket.
15. Utasítottam az OVTV munkatársait, hogy híranyagaik között vezető helyet foglaljanak el a
koronavírussal kapcsolatos információk, amelyeket valamennyi hírközlő felületen
szerepeltessék annak érdekében, hogy a lakosság mind szélesebb köre jusson hiteles
információkhoz.
16. A felnőtt és gyermek háziorvosi körzetekben az önkormányzat biztosítja a kézfertőtlenítéshez
szükséges eszközöket.
17. Az oroszlányi ipari parki cégek vezetőinél és a tömegközlekedési eszközöket üzemeltető
cégek vezetőinél kezdeményeztem a rendszeres (heti) személyes egyeztetést a megelőzés és a
kölcsönös tájékoztatás érdekében.
18. A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében tett önkormányzati intézkedések
többletköltségének pénzügyi forrását az önkormányzat költségvetésében biztosítom.
Oroszlány Város Polgármesterének
2/2020. (III.15.) számú határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében meghatározott intézkedésekről
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:
1. A kialakult koronavírus járvány veszélyhelyzete végett 2020. március 15-én intézkedtem az
alpolgármesterekből, önkormányzati fenntartású intézményvezetőkből, valamint nevelési és
oktatási intézmények vezetőiből álló Oroszlányi Operatív Törzs első ülésének összehívásáról.
2. A Kormány 45/2020. (III. 14.) rendeletének felhatalmazása alapján 2020. március 16. napjától
Oroszlány Város Óvodáiban és az Önkormányzati Szociális Szolgálat bölcsődei telephelyén
rendkívüli szünetet rendelek el, mely visszavonásig érvényes. Az intézményekben - kizárólag
indokolt esetben - ügyeletet kell biztosítani.
3. Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal – visszavonásig - az ügyfélfogadási rendjében
korlátozó intézkedéseket vezet be március 16. napjától, erről a jegyző a lakosságot
tájékoztassa.
4. Utasítom a városi sportlétesítményeket üzemeltető cég vezetőjét, hogy március 16. napjától
valamennyi sportlétesítmény, valamint a városi uszoda is bezárásra kerüljön. Az itt működő
sportegyesületek felkészülési tevékenységüket sem végezhetik jelen határozat visszavonásáig.
5. Utasítottam a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a március
13-án tett intézkedéseket felülírva, az intézmény valamennyi szervezeti egysége március 16.
napjától – visszavonásig - bezárásra kerüljön.

Oroszlány Város Polgármesterének
3/2020. (III.17.) számú határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében meghatározott intézkedésekről
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:
1. Utasítottam az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt-t, hogy a közterületen lévő, az
önkormányzati cég által üzemeltetett játszóterek 2020. március 17. napjával – a határozat
visszavonásáig - kerüljenek lezárásra.
2. Oroszlány Város Önkormányzata a koronavírus elterjedésének megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, az idősek egészségének és életének megóvása érdekében
gondoskodik a 70 év felettiek ellátásáról. A 70 év felettiek egészségének és életének
megóvása érdekében teendő intézkedések tartalma a következő:
a, Önkéntes segítők bevonásával biztosítjuk az ellátást: napi egy alkalommal melegétel
biztosítása, alapvető élelmiszerek és gyógyszerek beszerzése heti egy, maximum két
alkalommal.
b, A Hivatal által leadott igények alapján a napi egyszeri melegétel (leves + folytatás)
biztosítására és kiszállítására – amennyiben nem jogosult a szociális étkeztetésre – szerződést
kötök a legkedvezőbb szolgáltatási ajánlatot adó helyi vállalkozóval.
c, A 70 év feletti lakosok az ellátási szolgáltatásokat igénybevételét elektronikus levélben az
onkentes@oroszlany.hu címen, vagy a Hivatalban az önkéntes munkát koordinálóknak
biztosított és kezelt telefonszámokon lehet jelezni hétköznap 8 és 16 óra között:
34/361-444
06-20/348-6672
06-20/369-1791
06-20/2934872
d, A szolgáltatást igénylők a lakhelyüket vagy tartózkodási helyüket nem hagyhatják el.
Amennyiben ezt a szabályt elfogadható indok nélkül megszegik, abban az esetben az igénybe
vett szolgáltatások azonnali hatállyal megszüntetésre kerülnek.
e, A Hivatal által nyilvántartott önkéntes szolgálatot ellátó segítők egyedi azonosítóval
(kitűzővel) kell, hogy rendelkezzenek.
Oroszlány Város Polgármesterének
4/2020. (III.24.) számú határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a
szervezeti egységek szakmai programjainak elfogadásáról
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:
1. Jóváhagyom az Önkormányzati Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását.
2. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programját
módosítom.
3. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Család- és gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját
módosítom.
4. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephely – 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2. –
szakmai programját módosítom.

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthon – 2840 Oroszlány, Fürst S. u.
20. – szakmai programját módosítom.
6. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Időseket ellátó egység – 2840 Oroszlány, Hunyadi J. u. 7. szakmai programját módosítom.
7. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Hajléktalan ellátó egység – 2840 Oroszlány, Mátyás Király
u. 7. - szakmai programját módosítom.
8.a) Jóváhagyom az Önkormányzati Szociális Szolgálat létszámának 2 fővel történő bővítését 2020.
április 1. napjától;
8.b) A létszámfejlesztéshez szükséges személyi juttatást 2.440 E Ft-tal, és járulékait 420 E Ft-tal a
2020. évi költségvetésben biztosítom.
8.c) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének soron következő módosításakor gondoskodom a
8.a) és 8.b) pontokban szereplő módosítások költségvetésben történő átvezetéséről és ennek
megfelelően a költségvetési rendelet módosításának képviselő-testület elé terjesztéséről.
5.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Polgármesterének
5/2020. (III.24.) számú határozata
a szociális-, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatások Bokod, valamint Dad községek
önkormányzatai számára történő biztosításáról
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:
1. Jóváhagyom Bokod Község Önkormányzatával kötendő, családsegítés, nappali melegedő
szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításáról szóló Megállapodás
megkötését.
2. Jóváhagyom Dad Község Önkormányzatával kötendő, családsegítés, nappali melegedő szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításáról szóló Megállapodás megkötését.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Polgármesterének
6/2020. (III.24.) számú határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálat módosító alapító okiratáról
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 Önkormányzati Szociális Szolgálat módosító alapító okiratát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Polgármesterének
7/2020. (III.24.) számú határozata
az Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratáról
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:
1. Jóváhagyom az Önkormányzati Szociális Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát.
2. A Magyar Államkincstár költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásaival kapcsolatos
eljárásában az Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratával kapcsolatos esetleges
formai, technikai változtatásokat megteszem.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Polgármesterének
8/2020. (III.24.) számú határozata
a 2020. évi városi egészségügyi program kiegészítéséről
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:
A 2020. évi egészségügyi programot kiegészítem az influenza elleni védőoltás köznevelési
intézményben dolgozók részére történő biztosításával.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Polgármesterének
9/2020. (III.24.) számú határozata
az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi működési
költségeihez való hozzájárulásról
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:
1. Elfogadom az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi támogatásának
felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolót.
2. Jóváhagyom az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi támogatási
szerződését.
3. Felhatalmazom Rajnai Gábor alpolgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Polgármesterének
10/2020. (III.24.) 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 biztosított feladat- és hatáskörömben
eljárva az alábbi határozatot hozom:
1. A „TAVAINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe - Tatabánya közötti kerékpáros
mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér kerékpárúthoz” című TOP-3.1.1-15KO1-2016-00004 azonosító számú, nyertes pályázat keretében megvalósult és forgalomba
helyezett kerékpárút tulajdonviszonyának rendezése érdekében az oroszlányi 025 helyrajzi szám
alatt felvett, 5 ha 4243 m2 területű, erdő megnevezésű ingatlanból kialakuló, oroszlányi 025/2
helyrajzi számú, kivett magánút megnevezésű 1386 m2 területű ingatlan vételáraként elfogadom
a Nemzeti Földügyi Központ által készíttetett ingatlanforgalmi értékbecsléssel meghatározott
2.650.000 Ft összeget, az ingatlan adásvétellel kapcsolatos szerződést megkötöm.
2. Felhatalmazom a jegyzőt az oroszlányi 880 helyrajzi szám alatt felvett, Oroszlány, Rákóczi Ferenc
út 78. számú, kivett városháza megnevezésű ingatlan földszinti tároló helyiségében telepített
bankjegykiadó automatára vonatkozó, az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal és az OTP
Bank Nyrt. között létrejött megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Polgármesterének
11/2020. (III.24.) számú határozata
Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2020. évi fejlesztéséről
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:
1. Elfogadom az Oroszlány város területén működő térfigyelő kamerarendszer 2019. évi fejlesztéséről
szóló tájékoztatót.
2. Jóváhagyom Oroszlány város térfigyelő kamerarendszerének fejlesztését, térfigyelő kamerák
telepítését az alábbi közterületeken:
a) A térfigyelő rendszer elavult eszközeinek korszerűsítése, kameraképek kezelését
biztosító kliensgép beszerzése;
b) A Népekbarátsága u. 31. sz. alatti épületen meglévő kamera áttelepítése az épület előtti
térre;
c) A városi temető előtti meglévő 4 kamerából 2 kamera áttelepítése: Majki utca – Takács
Imre utca kereszteződésébe, valamint a temető – Káposztás dűlő felöli oldalára;
TOP-4.3.1.-16-KO1-2017-00001 pályázat keretein belül:
d) Fürst Sándor utca – Bánki Donát utca kereszteződésében kamerapár telepítése;
e) Német dűlőben, Nyíres dűlőben kamerapárok telepítése;
f) Szeptember 6. utcai játszótér környezetének megfigyelésére kamerapár telepítése.
3. A térfigyelő kamerarendszer további fejlesztésének érdekében az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésében e célra rendelkezésre álló forrás erejéig intézkedek a szükséges tervezési
feladatok megkezdéséről, a kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítéséről, lebonyolításáról, a
kivitelezői szerződés megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány Város Polgármesterének
12/2020. (III.24.) számú határozata
a központi orvosi ügyelet helyszínéről és az új közbeszerzési szerződés megkötéséig tartó
átmeneti időszakra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben
eljárva a központi orvosi ügyelet helyszínéről és az új közbeszerzési szerződés megkötéséig tartó
átmeneti időszakra vonatkozó szerződésről az alábbi határozatot hozom:
1. A központi ügyeleti szolgáltatás helyszínéül az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézet
épületében (címe: 2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.) lévő, 140 m2 területű épületrészt - azaz a
szolgáltatás jelenlegi helyszínét - jelölöm ki.
2. Az ügyelet 1. pont szerinti helyszínére vonatkozóan Oroszlány Város Önkormányzata és az
Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézet közötti bérleti szerződés tartalmát 2020. április 1.
napjától kezdődően, 5 éves időtartamra a következőképpen határozom meg:
a) A bérlemény (központi ügyeleti szolgáltatás) pontos helyszíne: 2840 Oroszlány,
Alkotmány utca 2. szám alatti épületben lévő földszint 101-105., valamint 165-166. és
186. szám alatti helyiségek (rendelő, nővér szoba, pihenő, betegváró, kiszolgáló és
mellékhelyiségek, plusz két orvosi szoba, összesen 140 m2)
b) A bérlemény használója a központi ügyeleti ellátást végző mindenkori szolgáltató,
azaz a 2020. április 1. és 2020. december 31. közötti időszakban az INTERAMBULANCE Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.; adószáma: 24672331-2-42;
cégjegyzékszáma: 01-10-047813; képviseli: Molnár György vezérigazgató).
c) A szolgáltató igényei szerint az a) pontban meghatározott bérlemény területe
csökkenthető, mely esetben a bérleti díj összege is arányosan csökken
d) az a) pontban meghatározott 140 m2 területű bérlemény bérleti díja: havi
250.000,- Ft, mely összeg tartalmazza a rezsiköltségeket, takarítást, berendezések
használati díját.
e) A bérleti díjat Oroszlány Város Önkormányzata fizeti meg az Oroszlányi Szakorvosiés Ápolási Intézet részére
3. A rendelési időn kívül végzett ügyeleti szolgáltatás tekintetében a 2020. április 1. és 2020.
december 31. közötti időszakra vonatkozóan az INTER-AMBULANCE Egészségügyi és
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1145 Budapest, Thököly út
165. 1. em. 5.) a központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyelet ellátása Oroszlány,
Bokod, Kecskéd, Szákszend, Dad, Kömlőd települések közigazgatási területén tárgyban
kötendő szolgáltatási szerződés tartalmát a következőképpen határozom meg: Az ügyelet
helyszíne: az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézet (2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.)
épületében lévő, legfeljebb 140 m2 területű bérlemény. A szolgáltatási díjnak a központi
költségvetési finanszírozáson felüli összegét a járás települései lakosságszámuk arányában
finanszírozzák. Az ügyeletben részt vevő települések által fizetendő díj egységesen 100,Ft/fő/hó.

Az ügyeleti idő:
 munkanapokon 16 órától reggel 8 óráig
és
 hétvége, ünnepnap, munkaszüneti nap: megelőző munkanap 16 órától az azt követő
munkanap 8 óráig
Az ügyelet ellátása 2 orvossal, 1 ápoló személyzettel, 1 gépkocsival történik, mely PÁV1
alkalmassági vizsgával vezethető.
4. A rendelési időben végzett ügyeleti szolgáltatás tekintetében a 2020. április 1. és 2020.
december 31. közötti időszakra vonatkozóan az INTER-AMBULANCE Egészségügyi és
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1145 Budapest, Thököly út
165. 1. em. 5.) a központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyelet ellátása Oroszlány
közigazgatási területén tárgyban kötendő szolgáltatási szerződés tartalmát a következőképpen
határozom meg: Az ügyelet helyszíne: az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézet (2840
Oroszlány, Alkotmány u. 2.) épületében lévő, legfeljebb 140 m2 bérlemény. A szolgáltatási
díj összege: 1.359.000,- Ft/hó
Az ügyeleti idő:
 napközbeni ügyelet munkanapokon 8 és 16 óra között
Az ügyelet ellátása 1 orvossal, 1 ápoló személyzettel, 1 gépkocsival történik, mely PÁV1
alkalmassági vizsgával vezethető.
5. Felkérem a jegyzőt, hogy a központi ügyeleti rendszerben részt vevő önkormányzatok
polgármestereit keresse meg az új közbeszerzési szerződés megkötéséig tartó átmeneti
időszakra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó 3. pontban írt tartalmú
döntés meghozatala érdekében.
6. Felkérem a jegyzőt, hogy gondoskodjon a központi ügyelet tárgyú közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról, jelen határozatom és Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 35/2020. (II.25.) Kt. határozattal módosított 214/2019. (XII.10.) Kt. határozata szerint. Az új
közbeszerzési szerződés időtartama: 2021. január 1. napjától kezdődő 4 év határozott idő.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Polgármesterének
13/2020. (III.24.) számú határozata
Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról és a 2020/2021. évi óvodai
körzethatárokról
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 határozatokat hozom:
Jóváhagyom az Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokat és a 2020/2021. évi
óvodai körzethatárokat.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Polgármesterének
14/2020. (III.24.) számú határozata
a X. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázatról
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:
1. Dr. Ábrahám Emőke pályázatát - oroszlányi X. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére
irányulóan - nyertes pályázattá nyilvánítom.
2. 2020. július 01. napjától Dr. Ábrahám Emőke orvossal háziorvosi alapellátás biztosítása tárgyú
feladat-ellátási szerződés kötök az oroszlányi X. számú felnőtt háziorvosi körzet alapellátásának
biztosítása érdekében.
3. Dr. Ábrahám Emőke orvos által benyújtandó, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt
letelepedési támogatás tárgyú pályázathoz szándéknyilatkozatot adok ki a határozat 2. pontjában
meghatározottak alapján.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány, 2020. március 24.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző
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