2009. évi határozatok
1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2.
6/2004. (III. 10.) Ör. rendelet – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról – módosítása
3.
Káptalanfüredi ifjúsági tábor fejlesztése
4.
Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei pályázati tevékenységéről szóló Pályázati Szabályzat
elfogadása
5.
Oroszlány Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
4.
A Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója a 2008. évi tevékenységéről
5.
Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

2/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.a) Az intézmények létszámváltozását az alábbiak szerint határozza meg:
Intézmények
2008. évi
Változás
2009. évi eredeti
módosított létszám
létszám
Pedagógiai Szakszolgálat
11
-1
10
Eötvös Loránd Szakközép45,9
-3,4
42,5
és Szakiskola
Lengyel József Gimnázium
59,7
-3,0
56,7
és Szakközépiskola
2.b) Utasítja a polgármestert, hogy az intézmények létszámváltozását a 2009. évi költségvetésen vezesse át.
3.
Az Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratát módosítja, a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot az előterjesztés melléklete szerint fogadja el.
4.
Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés
2. sz. melléklete szerint minősített többséggel meghozott döntésével elfogadja. Felhatalmazza a
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
5.a) 2009. évi költségvetésében elkülönít 1.959.340,- Ft-ot, mely a Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző
Központ Konzorciumi Irányító Bizottságába, valamint a Felügyelő Bizottságába Oroszlány Város
Önkormányzata által delegált tagok 2008. évi tiszteletdíjának fedezeteként szolgál.
5.b) Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt összeg erejéig kössön
megállapodást a Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központtal a tiszteletdíjak fedezetéül szolgáló
összeg átutalásáról.
6.a) A polgármesteri hivatal köztisztviselői 2009. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához a kiemelt célokat az előterjesztés mellékletében megfogalmazottak szerint állapítja
meg.
6.b) Utasítja a polgármestert, hogy a jegyző/aljegyző 2009. évi teljesítménykövetelményeit a kiemelt célok
alapján állapítsa meg és a teljesítmény értékeléséről a 2009. december havi testületi ülésen a képviselőtestületnek adjon tájékoztatást.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2009. február 4.
a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében: 2009. évi költségvetés elfogadása

Felelős:

a 3-4. pont esetében: azonnal
az 5. pont esetében a megállapodás megkötésére és a tiszteletdíjak
fedezetéül szolgáló összeg átutalására: 2009. március 31.
6.b) pont esetében: 2009. március 31. és a decemberi Képviselőtestületi ülés
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
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3/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt 142/2008. (XII.9.) Kt. számú határozatban foglalt feladatok
ellátására benyújtott bruttó 3.000.000 Ft összegű ajánlatát. A szerződésből eredő költségeket a 2009.
évi költségvetésében tervezi.
2.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
3.
Utasítja a polgármestert, hogy a Káptalanfüredi Ifjúsági tábor Oroszlányi Szolgáltató Zrt. által
végzendő üzemeltetési feladatainak rendezésére készítsen előterjesztést.
Határidő:
Felelős:

azonnal
3. pont esetében: 2009. február 10.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

4/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei pályázati tevékenységéről szóló Pályázati
Szabályzatot.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetésére: 2009. február 4.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

5/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány Város Közoktatási
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, valamint megköszöni minden
közreműködő munkáját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. február 4.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

6/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési Központ és Könyvtár
intézményvezetőjének beszámolóját az intézményben végzett 2008. évi tevékenységről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. február 4.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

7/2009. (II.12.) Kt. sz. határozat
1

Hatályon kívül helyezte a 14/2009. (II.24.) Kt. sz. határozat.
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 12-ei nyílt ülésén az alábbi napirendi
pontot tárgyalja:
1.
Oroszlány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

8/2009. (II.12.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Megbízza az Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy készítsen egészségügyi prevenciós programot,
és abban határozza meg a prioritásokat.
2. Megbízza a Művelődési, Oktatási és Sportbizottságot, hogy tegyen javaslatot a „Működési célú
pénzeszköz átadások” felhasználása elveinek kidolgozására, valamint vizsgálja meg az oktatási
intézményekben tanulók beilleszkedési, magatartási nehézségeivel összefüggő pedagógiai tevékenység
támogatására vonatkozó javaslatot.
3. Megbízza a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy határozza meg az összevont
bizottsági ülésen felmerült beruházási, felújítási feladatok prioritását.
Határidő:
Felelős :

a határozat kihirdetésére:
2009. február 20.
a határozat végrehajtására:
2009. március 31.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: az érintett bizottságok elnökei

9/2009. (II.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 24-ei ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A 2008. évi költségvetés – 1/2008. (II.27.) Ör. rendelet – módosítása
3. A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 21/2000. (XII.6.) Ör. rendelet módosítása, valamint a
köztemető-üzemeltetéssel és köztemetésekkel kapcsolatban Oroszlány Város Önkormányzata és a Libitina
Kegyeleti Szolgáltató Kft. között 2001. június 11-én létrejött szerződés módosítása
4. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelet – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról – módosítása
5. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a KEOP 1.1.1. kódszámú
pályázati felhívásra benyújtott, „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítása”
tárgyú pályázattal összefüggő döntések meghozatala
6. A Pedagógiai Szakszolgálat összevonása a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola
és Kollégiummal, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozása
7. Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor üzemeltetése
8. Kötelezettségvállalás a Rákóczi F. út – Takács I. utca kereszteződésében tervezett jelzőlámpás csomópont
alépítményeinek és járulékos munkálatainak beruházási költségeire
9. Vagyonhasznosítási kérdések
10. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

10/2009. (II.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
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2.a)

2.b)

2.c)
3.
4.
5.a)

5.b)

A 138/2008. (XII. 9.) Kt. számú határozat 10. pontjában a Vértesi Erőmű Zrt. hulladék együttégetés
tárgyában készülő előterjesztés tárgyalásának határidejét hatályon kívül helyezi azzal, hogy az
előterjesztést a környezetvédelmi hatóságnak a hulladék-szén együttégetési engedély határidő
meghosszabbítási eljárását lezáró döntésének ismeretében munkaterv szerint soron következő ülésén,
vagy szükség szerint rendkívüli ülésén tárgyalja.
Utasítja a polgármestert, hogy a napirend tárgyalása érdekében a környezetvédelmi hatóság 2.a)
pontban meghatározott eljárását lezáró döntésének kézhezvételét követően haladéktalanul, legkésőbb
14 napon belüli időpontra közmeghallgatás és szükség szerint rendkívüli képviselő-testületi ülés
összehívásáról gondoskodjék.
A Képviselő-testület 2009. évi munkatervéből a 2009. november 17-ei közmeghallgatást törli.
Egyetért a 0329/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásával, az ingatlan tulajdonosok költségén történő
közművesítés mellett.
Utasítja a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetés általános tartaléka terhére a 373 E Ft-os
önrészt biztosítsa az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány által pályázaton elnyert eszközök beszerzéséhez.
Dr. Korényi-Both Ernő, Oroszlány első gyógyszerészének emléket állító dombormű formájában
megjelenő művészeti alkotásnak a Táncsics M. u. 40. szám alatti magántulajdonban álló épület
homlokzatán, az Oroszlánkő Gyógyszertár bejáratának falán történő elhelyezése ellen az ingatlan
tulajdonosi hozzájárulás megadása esetén kifogást nem támaszt, azzal egyetért.
Utasítja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy az emléktábla feliratára vonatkozó
véleményezés érdekében a Képviselő-testület soron következő ülésére tegyen javaslatot.

Határidő:
Felelős:

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

2009. március 4.
folyamatos
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

11/2009. (II.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az urnakripta üzemeltetésére vonatkozó 133/2007. (XI.27.) Kt. határozat 2. pontját 2009. március 15.
napjával hatályon kívül helyezi.
2. A köztemetés, valamint a helyben szokásos legolcsóbb temetés tartalmát és árát 2009. március 1-jétől az
előterjesztés melléklete szerint határozza meg. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a köztemető
üzemeltetése és köztemetés végzése tárgyban Oroszlány Város Önkormányzata és a Libitina Kegyeleti
Szolgáltató Kft. között 2001. június 11-én megkötött és 2004. október 4-én, 2007. augusztus 27-én, 2008.
február 22-én, valamint 2008. december 9-én módosított szerződés jelen előterjesztés melléklete szerinti
módosítására.
Határidő:
Felelős:

a szerződés módosítására:
a határozat végrehajtásáért:

2009. március 1.
Rajnai Gábor polgármester

12/2009. (II.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Üzemeltetési Koncepcióját a jelen
határozat 4/a. pontjában foglalt kikötéssel hagyja jóvá.
2. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2006. szeptember 19. napján kelt
Társulási Megállapodását a következők szerint módosítja:
2.1.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/3. ponttal egészül ki a következők szerint:
„IV/3. Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak
érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer
működése, a közszolgáltatás megszervezése az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés
alapján mind jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§-ban meghatározott szilárd
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hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörüket a Társulásra
átruházzák.
A Társulás a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladat keretében köteles ellátni a Tagok
közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére
vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás szervezését és fenntartását.
IV/3.1. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a
következők:
a) közös hulladékgazdálkodási terv kidolgozása,
b) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés
c) a települési szilárdhulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének, elszállításának
szervezése
d) a települési hulladék kezelésének szervezése,
e) kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása,
IV/3.2. A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása keretében a Társulás feladatai a
következők:
a) a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben biztosítja a szolgáltatás
folyamatosságát,
b) A hulladékgazdálkodási törvény és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) számú
kormányrendelet alapján elfogadott díjpolitika elvei és díjképzési mód alapján javaslatot
tesz Tagok számára a szilárdhulladék közszolgáltatás díjának megállapítására.”
2.2.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/4. ponttal egészül ki a következők szerint:
„IV/4. Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés szervezeti,
gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítják meg:
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a tagönkormányzatok a helyi
hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok és hatáskörök ellátására hozták létre. A Társulás a
hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a tagönkormányzatok tekintetében a megvalósítani
kívánt KEOP projekt keretében.
E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a hulladékkezelési
közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során a projektben megvalósuló
létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és az effektív hulladékkezelési
közszolgáltatási feladatokat elcsúsztatott határidőkkel adja át a Társulás az általa kiválasztott
közszolgáltató(k)nak. A határidők a létesítmények megvalósulásától, illetve a jelenleg hatályos
tagönkormányzati szerződések hatályától függnek.
A Társulás szolgáltatási koncesszió ellátására vonatkozó közbeszerzési kiírás keretében a projektben
megvalósuló teljes rendszer üzemeltetését és vagyonkezelését adhatja át a közbeszerzési eljárás nyertes
Ajánlattevőjének/Ajánlattevőinek.
A létesítmény üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint közbeszerzési eljárás keretében kell az
üzemeltető szakcéget kiválasztani. Annak érdekében, hogy a teljes hulladékgazdálkodási rendszer
egységesen működjön, és megfelelő biztosítékok álljanak rendelkezésre az egyes létesítményeket
üzemeltető szervezet(ek) részére, a teljes hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetését egy
közbeszerzési eljárás keretében kell beszerezni, mert csak így biztosított az, hogy a gyűjtést, szállítást
végző szolgáltató a projektben megvalósított létesítményekben fogja a hulladékot szállítani, mely a
projektben az európai uniós támogatás felhasználásának feltétele.
Mindezekre tekintettel lehetőség van a projekt kezdetén a projektben megvalósuló valamennyi
létesítmény üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, mely egyben a projekt
önrészéhez szükséges fedezet egy részét is megfelelően biztosítja, hiszen az üzemeltetésért az
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor koncessziós díj kérésére jogosult, mely a hasznosítási jog
átengedésének ellenértéke.
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A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés fokozatosan lép hatályba, azaz a teljes
rendszer egyes részeinek üzemeltetése az adott létesítmény, eszköz, berendezés Társulás által történő
átvételét követően kerülne az üzemeltetőnek átadásra, mely biztosítja azt, hogy a létesítmények
Megrendelő (Megbízó) általi átvétele során a létesítmény majdani üzemeltetője is jelen legyen, így
közvetlenül a kivitelezőtől kapja meg az üzemeltető az összes információt, oktatást, mely a létesítmény
hatékony üzemeltetését biztosítja.
A közszolgáltatók által beszedett díj fedezetét a lakossági befizetések képezik. A Társulás
tagönkormányzatai a Társulási Megállapodásban kötelezettséget vállaltak arra, hogy a létrejövő
rendszer fenntartható fejlődését biztosító díjakat állapítanak meg.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása önkormányzati elidegeníthetetlen jogkör, melyet
az önkormányzat évente egyszer rendeletben állapít meg.
Az üzemeltetési koncepciót teljes terjedelmében a Társulási Megállapodás 5. sz. melléklete
tartalmazza.”
2.3.) A Társulási Megállapodás V. - A Társulás vagyona, gazdálkodása - fejezetének V/1.c.)
pontja második bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján a költségvetési felügyeleti
szerve által meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani.”
2.4.) A Társulási Megállapodás VI. –Díjpolitika- fejezetének első bekezdése a következőkkel
egészül ki:
„A Társulás tagönkormányzatai által elfogadott egységes díjpolitikai elveket, a díjképzés módját és
összetevőit a Társulási Megállapodás 6. sz. melléklete tartalmazza.”
2.5.) A Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések – fejezete a nyolcadik bekezdést
követően egy új bekezdéssel egészül ki a következők szerint:
„Tagok a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában rögzített hatáskörüket a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a megvalósuló hulladékgazdálkodási létesítmények
használatba vételét követően ruházzák át a Társulásra.
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott feladatait a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a megvalósuló hulladékgazdálkodási
létesítmények használatba vételét követően köteles ellátni.
A IV/3.1.c) pontban meghatározott feladatot a Társulás minden Tagjára nézve változó időponttól, a
Tagnak a Hulladékgazdálkodási Rendszer használatba vételének időpontjában hatályos
közszolgáltatási szerződésének hatályát követő nappal köteles ellátni.
Tagok felhatalmazzák a Társulás Tanácsát, hogy a megvalósuló Hulladékgazdálkodási Rendszer
üzemeltetőjének kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárást 2009. első félévében folytassa le.”
2.6.) A Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések - fejezetének utolsó bekezdése a
következőkkel egészül ki:
„5. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció
6. sz. melléklet: Egységes díjpolitikai elvek, a díjképzés módja és összetevői”
3. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás tagjaként, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
által megvalósítani tervezett hulladékgazdálkodási rendszer Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának
7.7.2. –Működtetés, üzemeltetés- pontjához tartozó mellékletek, nyilatkozatok tárgyában a következő
tartalmú jognyilatkozatot teszi:
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 7.7.2. Működtetés, üzemeltetés részéhez a Képviselőtestület által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, az 1-5. számú mellékletben
feltüntetett adatok, információk a jelen határozat 4. pontjában írt kiegészítéssel a valóságnak
megfelelnek, továbbá a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót,
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díjpolitikát, díjképzést a Képviselő-testület megismerte és annak betartását —a jelen határozat 4.
pontjában írt kiegészítéssel— a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja.
4. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
7.7.2. Működtetés, üzemeltetés részéhez nyújtott, az 1-5. számú mellékletben írtakhoz a következő
kiegészítést fűzi:
a)

b)

Határidő:
Felelős:

Oroszlány Város Önkormányzata a hulladékhasznosító mű esetleges oroszlányi helyszínéről
jelen határozatában nem foglal állást, a hulladékhasznosító mű Oroszlány város közigazgatási
területén történő megvalósításáról a tervezett létesítmény műszaki paramétereinek és a létesítés
körülményeinek teljes körű ismeretében dönt. Az információk beszerzésének határideje és
módja: 2009. május 31., a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
képviselőjével folytatott bizottsági egyeztetések útján.
A hulladékok begyűjtéséről és szállításáról szóló, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
7.7.2. Működtetés, üzemeltetés részéhez nyújtott, az 1. számú mellékletében jelzett szerződésen
kívül a Remondis Oroszlány Zrt-vel a következő szerződései állnak fenn: a depónia
üzemeltetésére vonatkozóan 2002. május 10-én létrejött szerződés 2014. június 30-áig van
hatályban, az egyéb települési hulladék oroszlányi garázsoknál, illetve az oroszlányi külterületi
ingatlanoknál elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetekből történő gyűjtése tárgyában létrejött
szerződések határozatlan időtartamra szólnak.
a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2009. március 4.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

13/2009. (II.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1) 2009. augusztus 15-től összevonja a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és
Kollégiumot és a Pedagógiai Szakszolgálatot. Az összevonással létrejövő intézmény neve: Benedek Elek
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó. A Pedagógiai Szakszolgálat a Benedek Elek Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és
Nevelési Tanácsadó önálló intézményegységeként működik tovább.
2) 2009. augusztus 15-ei hatállyal megszünteti a Pedagógiai Szakszolgálatot, jogutódnak jelöli ki a Benedek
Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadót.
3) 2009. augusztus 15-ei hatállyal visszavonja a Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának magasabb vezetői
megbízatását.
4) Utasítja a Polgármestert a Pedagógiai Szakszolgálat megszüntető okiratának elkészítésére, a feladatot
átvevő Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium alapító okiratának
módosítására.
5) Utasítja a polgármestert az átszervezésben érintett intézményeknél a vagyon átadás-átvétel elrendelésére, a
költségvetés szükségszerű módosítására.
6) Utasítja a Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját, hogy a beosztott pedagógusok, dolgozók közalkalmazotti
jogviszonyának végleges rendezésével kapcsolatos teendőket 2009. június 30-ig végezze el.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. március 4.
a határozat végrehajtására: 1-3. pont esetében: 2009. augusztus 14.
4. pont esetében: 2009. augusztus 4-ei Kt. ülés
5. pont esetében: 2009. szeptember 30.
6. pont esetében: 2009. június 30.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: 1-5. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
6. pont esetében: Bárány Lászlóné, a Pedagógiai
Szakszolgálat vezetője
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14/2009. (II.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Nem támogatja a káptalanfüredi ifjúsági tábor 2009. évi megnyitását és hatályon kívül helyezi a 3/2009.
(I.27.) Kt. határozatát, mely a tábor megnyitásához szükséges, 3.000.000,- Ft összköltségű, rövid és
hosszú távú tervek megrendelésére, illetve a tábor üzemeltetési feladatait rendező előterjesztés
elkészítésére vonatkozik.
2. A gyermekek 2009. évi nyári táboroztatását a káptalanfüredi tábor megnyitása helyett más módon kíván
támogatni. Utasítja a polgármestert, hogy a gyermekek táboroztatásának támogatásáról, feltételeiről a
Képviselő-testület soron következő ülésére készítsen előterjesztést.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtásáért:

2009. március 4.
Rajnai Gábor polgármester

15/2009. (II.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Kötelezettséget vállal az Oroszlány, Rákóczi F. út – Takács I. u. kereszteződésében tervezett jelzőlámpás
csomópont alépítményeinek és járulékos munkálatainak 2009. évben történő megépítésére és a beruházás
költségeinek viselésére.
1. A beruházás tervezett költségeit legfeljebb 12 M Ft összegig a 2009. évi költségvetésében az általános
tartalék terhére biztosítja.
Határidő: a határozat végrehajtására: folyamatos
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
16/2009. (II.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Petőfi udvar 3/a; 3/b. épület megosztást követő értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi
Szolgáltató ZRt-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő nyilvános versenytárgyalás keretében
történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
2. A telekalakítási eljárást a vételi szándék mindkét fél részéről történő elfogadását – az adásvételi
előszerződés megkötését – követően kell megkezdeni.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. március 4.
a határozat végrehajtására: folyamatos
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
17/2009. (III.12.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 12-ei rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1.
A Vértesi Erőmű Zrt. veszélyes és nem veszélyes hulladékok szénnel és biomasszával való
együttégetéssel történő kísérleti energetikai hasznosítási engedélyének (Észak-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H-1-10/2009. számú határozatának)
megvitatása
2.
Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázata
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

18/2009. (III.12.) Kt. sz. határozat
1. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a) Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H-1-10/2009.
számú határozatával kiadott, a Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi Erőműben veszélyes és nem
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veszélyes hulladékok szénnel és biomasszával való együttégetéssel történő kísérleti energetikai
hasznosítására vonatkozó engedélyében foglaltakkal nem ért egyet.
b) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. a) pont szerinti határozat elleni fellebbezés
elkészítéséről és annak az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségnél fellebbezési határidőn belül, 2 példányban történő benyújtásáról abban az esetben,
amennyiben a Vértesi Erőmű Zrt. 2009. március 16. napjáig az Észak-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 1-10/2009. számú határozat visszavonását és
az eljárás megszűntetését nem kéri írásban az eljáró hatóságtól.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. március 20.
a 2. b) pont szerinti fellebbezés benyújtására: 2009. március 17.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: dr. Judi Erzsébet jegyző
19/2009. (III.12.) Kt. sz. határozat
1. Oroszlány Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény pályázatot nyújtson be az Oktatásért Közalapítvány által kiírt - „közOKA-XXVI. Pályázat
az alapfokú művészeti iskolák támogatására” című – pályázatra.
2. Oroszlány Város Önkormányzata vállalja, hogy a támogatással beszerzendő eszköz, megvalósítandó
beruházás öt évig oktatási célt fog szolgálni.
Határidő:
Felelős:

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

2009. március 20.
Dr Judi Erzsébet jegyző
1. pont esetében: Ocskai Simon a Bakfark Bálint
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója
2. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester

20/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 24-ei ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2.
Albérleti hozzájárulás biztosítása az Oroszlányi Rendőrkapitányság állományába tartozó személyek
számára, a rendőrség létszámhelyzetének javítása és a közterületi jelenlét fokozása érdekében. A
lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör.
rendelet módosítása
3.
Tájékoztató a 2008. évben biztosított társadalmi-és sportcélú támogatások elszámolásáról, javaslat
működési célú pénzeszköz felhasználására
4.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a sportról, valamint a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról és működési feltételeiről szóló rendeletek módosítása
5.
A helyi építési szabályzatról szóló 20/2006. (X.11.) Ör. rendelet módosítása, tájékoztatás a
településrendezési tervek felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról
6.
Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 1/2002. (I. 30.) ÖK számú rendelet hatályon kívül
helyezése és az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló rendelet megalkotása
7.
A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 21/2000. (XII.6.) Ör. rendelet módosítása
8.
Beszámoló Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
9.
Köztéri képfelvevő elhelyezése
10. Oroszlány Város Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási terve
11. Pályázat Bölcsőde- és Óvodafelújításra a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet szerint
12. A közutakat érintő felújítási beruházások 2009. évi sorrendjének megállapítása
13. Közvilágítás létesítése a Deák F. u. 55. szám és a Katolikus templom közti gyalogosköz mellett
14. Egészségügyi prevenciós program
15. Kérdés, interpelláció
Határidő:

azonnal
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Felelős:

Rajnai Gábor polgármester

21/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2. Utasítja a polgármestert, hogy a 2008. évi pénzmaradvány terhére gondoskodjon a CSILLAGSZÓRÓ
Szakképzés-szervezési Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság részére az 1.200 E Ft
üzletrész átutalásáról.
3. Dr. Korényi Ernő, Oroszlány első gyógyszerészének emléket állító dombormű művészeti alkotásnak a
Táncsics M. u. 40. szám alatti, nem önkormányzati tulajdonban álló épületen történő elhelyezése esetén
az emléktáblára „Dr. Korényi Ernő az első oroszlányi gyógyszertár vezetője (19.. – 19..) emlékére”
feliratot javasol.
4. Egyetért a 0136/23, és 0136/28 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásával.
5.a) Egyetért a közoktatási intézmények nyári táboroztatás céljából - az előterjesztés 14. pontjában foglaltak
szerint - történő támogatásával.
5.b) A táboroztatás támogatásáról, illetve annak mértékéről a 2009. áprilisi testületi ülésen dönt.
6.a) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat és intézményei vagyon- és
felelősségbiztosítása tárgyú pályáztatási eljárás előkészítéséről és lefolytatásáról, a 14/2003. (II.25.) Kt.
határozat szerint. Az új biztosítási szerződés hatályba lépésének napja: 2010. április 1.
6.b) Egyetért Oroszlány Város Önkormányzata és az Allianz Hungária Biztosító Zrt. között 2006. április 1jén hatályba lépett szerződés 2010. március 31-éig történő meghosszabbításával.
7. Egyetért a 091 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező terület–használati
előszerződésben foglaltakkal. Felhatalmazza a polgármestert a terület-használati előszerződés aláírására.
8. Megbízza a polgármestert, hogy készítse elő az önkormányzati miniszternek a helyi önkormányzatok
fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM
rendelete szerinti pályázatot, valamint szükség esetén a sportkoncepció, és a sportról szóló rendelet
módosítását, és azokat a Képviselő-testület áprilisi ülésére terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

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

2009. április 1.
folyamatos
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

22/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A rendőrség létszámhelyzetének javítása és a közterületi jelenlét fokozása érdekében a 2009. évi
költségvetésében „az Oroszlányi Rendőrkapitányság állományába tartozó személyek albérleti
hozzájárulása” címen a várható pénzmaradványból elkülönít 1.300.000,- Ft-ot. Az előirányzat terhére a
lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör.
rendeletben meghatározott feltételekkel biztosítható támogatás.
2. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 37/2008. (III.25.) Kt. sz. határozat alapján értékesített 3 db
szolgálati jellegű bérlakásból befolyt vételár 50 %-ának, azaz 3.224.880,- Ft-nak a Komárom-Esztergom
Megyei Rendőr-főkapitányság mint bérlőkijelölési joggal rendelkező szerv részére történő átutalásáról a
várható pénzmaradvány terhére.
Határidő:
Felelős:

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

2009. április 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

23/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
A 2008. évre kiírt társadalmi és sportcélú pályázatok elszámolásáról készült tájékoztatást és az
elszámolásokat elfogadja.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

A Cirill Táncstúdió határidőn túl érkezett elszámolását elfogadja.
A Tűzoltó Egyesület határidőn túl érkezett 2007. évi elszámolását elfogadja.
Az ORTRI Nonprofit Kft. határidőn túl érkezett elszámolását elfogadja.
Egyetért a közművelődési, közérdekű társadalmi és sportcélú pályázatok és támogatások működtetési
rendszerének az előterjesztésben foglaltak szerint történő átalakításával.
Oroszlány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 28.) Ör. rendeletében
a működési célú pénzeszköz átadások (közművelődési, közérdekű társadalmi és sportcélok
megvalósítására szolgáló helyi támogatások) 2009. évi tervezett 16 M Ft összegéből 14.400 E Ft-ot
közérdekű társadalmi és sportcélú pályázati támogatásra, 1.600 E Ft-ot közérdekű társadalmi és
sportcélú pályázaton kívüli támogatásra kíván felhasználni.
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés módosításakor gondoskodjék az előirányzatok
átcsoportosításáról.

Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
a 6-7. pontban foglaltak végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetésére:
2009. április 1.
a 6-7. pontban foglaltak végrehajtására: 2009. június 23.

24/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társadalmi és sportcélú Pályázatokat Bíráló
Bizottság elnökévé Jugovics József, további tagjaivá Kardics István és Torma Lajos települési képviselőket
választja meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2009. április 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

25/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felhatalmazza a polgármestert a szabályozási terv felülvizsgálatának közbeszerzési eljárás
történő megindítására.
2. Egyetért a szabályozási terv előirányzatának 10.000.000 Ft összeggel történő megemelésével.
polgármestert, hogy a szükséges előirányzatot a soron következő költségvetés módosításakor
pénzmaradvány terhére biztosítsa.
3. A „Szabályozási terv felülvizsgálata” tárgyú eljárást 10.960 E Ft becsült értékkel felveszi a
közbeszerzési tervébe.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

keretében
Utasítja a
a várható
2009. évi

2009. április 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

26/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Népek barátsága út 45-47. sz. alatti III. és IX.
számú felnőtt háziorvosi rendelők előtti parkolóban felfestéssel és jelzőtábla kihelyezéssel helyet biztosít a
rendelést végző háziorvosok gépkocsijainak a rendelések idejére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2009. április 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

27/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Táncsics M. út 23-29. számokkal szembeni
parkoló, Bánki D. u. 12-16. számú lakóépület mögötti parkoló, a volt Ady mozi előtti területen, Dózsa Gy. út
2-8. számok előtti parkolók felfestését elvégezteti.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2009. április 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
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28/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2009. (III.24.) Kt. sz. határozatban elfogadott
parkolóhely-kijelöléseken túl egyéni kérelem alapján a háziorvosoknak a rendelés idejére rendelőjük közelében
kizárólagos parkolóhelyet jelöl ki.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2009. április 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

29/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló
beszámolót elfogadja.
2. Köszönetet mond az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársainak az elmúlt évben végzett munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. április 1.
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

30/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Egyetért egy képfelvevő önkormányzat költségén történő elhelyezésével a Polgármesteri Hivatal épületének
tetőszerkezetén.
2. A képfelvevő 1.000.000 Ft+áfa költségét a vagyonműködtetés, ingatlan karbantartás előirányzatának
terhére, az előirányzatból a következő költségvetés módosításkor történő átcsoportosítással biztosítja.
3. A közterületi képfelvevő elhelyezéséről és használatáról szóló, az Oroszlányi Rendőrkapitánysággal
megkötendő megállapodást az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
4. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal épületének tetőszerkezetén
elhelyezendő 1 db képfelvevő telepítésére és az összesen 3 db képfelvevőből álló közterületi videómegfigyelő rendszer egységeinek folyamatos műszaki karbantartására irányuló pályáztatási eljárás
megindításáról.
Határidő: a határozat végrehajtására:

Felelős:

1, 3, 4. pont: azonnal
2. pont: 2009. júniusi költségvetés módosítás
a határozat kihirdetésére: 2009. április 1.
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: dr. Judi Erzsébet jegyző

31/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
1. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány város 2009. évi
közfoglalkoztatási tervét.
2. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közép-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ és Oroszlány Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást.
3. Felhatalmazza a Polgármestert a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ és Oroszlány Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
2009. április 1.
a határozat végrehajtására a 3. pont esetében: 2009. április 15.
a határozat kihirdetésére:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására a 3. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester

32/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az Önkormányzati
Szociális Szolgálat Bölcsődéje és Oroszlány Város Óvodái Táncsics Mihály Óvoda felújítására a „8/2009
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2.

(II.26.) ÖM rendelet a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése valamint
közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” című pályázati kiírásra.
A felújítási céltartalék terhére biztosítja a pályázathoz szükséges saját erőt a támogatás igénylése mellett,
§ a Bölcsődénél az alábbi részletezéssel:
sorszám
1.
2.
3.
4.

§

kiadás
nettó
ÁFA
bruttó
támogatás
Homlokzat felújítás
11 633 219 2 326 644 13 959 863 11 167 890
Belső felújítások
6 980 600 1 396 120 8 376 720 6 701 376
Világítás korszerűsítés 1 305 980 261 196 1 567 176 1 253 741
Gépészet korszerűsítés 1 038 440 207 688 1 246 128
876 993
összesen:
20 958 239 4 191 648 25 149 887 20 000 000
pályázati cél

támogatás
aránya
80,000%
80,000%
80,000%
70,377%
79,523%

forrás
saját
összesen
4 519 601 22 598 003
2 330 446 4 252 044
6 850 046 26 850 046

támogatás
aránya
80,000%
45,192%
74,488%

a Táncsics óvodánál az alábbi részletezéssel:

sorkiadás
pályázati cél
szám
nettó
ÁFA
bruttó
támogatás
1. Homlokzat felújítás 18 831 669 3 766 334 22 598 003 18 078 402
2. Világítás korszerűsítés 3 543 370 708 674 4 252 044 1 921 598
összesen:
22 375 039 4 475 008 26 850 046 20 000 000

3.

forrás
saját
összesen
2 791 973 13 959 863
1 675 344 8 376 720
313 435 1 567 176
369 135 1 246 128
5 149 887 25 149 887

Amennyiben a pályázatok csökkentett támogatásban részesülnek, úgy a konkrét pályázatokat elbíráló
döntések birtokában a Képviselő-testület a pályázatok tartalmának megvalósításáról, ütemezéséről újabb
döntést hoz.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. április 1.
Felelős: a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért:
Dr. Judi Erzsébet jegyző
33/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az útépítési beruházások alábbiak szerinti
rangsorolásával:
Beruházás megnevezése
1

A 8143. sz. országos közút felújításához kapcsolódó önkormányzati beruházások:
Bokodi úti járda kiépítése közvilágítással (Járdaépítés, közvilágítás létesítés.)
Rákóczi F. út – Takács I. utca jelzőlámpás csomópont kialakításának előkészítése

2

3

Fürst S. u. (Rákóczi-Vasútállomás), Ságvári E. u., Irinyi J. u. felújítása
Népek barátsága u. felújítása I. rész
(Ságvári E. u. - Dózsa Gy. út)
Népek barátsága u. felújítása II. rész
(Dózsa Gy. út - Alsó-tó)

4

Jókai M. u. burkolatfelújítása szélesítéssel

5

Várdomb utca felújítása
(Várdomb u., Alkotmány út felé kikötés)
Fellner J. u. kiépítése

6

Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

2009. április 1.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

34/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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1.

2.

Egyetért a Deák F. u. 55. szám és a Katolikus templom közti gyalogosköz melletti közvilágítás
létesítésével, 4.000 E Ft összköltséggel. A kivitelezéshez szükséges anyagi fedezetet a költségvetés
céltartalék felújítási kiadásokra sorából biztosítja.
Utasítja a polgármestert az 1. pont szerinti beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló pályázati
eljárás megindítására.

Határidő: a határozat végrehajtására: 2009. március 25.
a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás megindítására: 2009. március 25.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
35/2009. (III.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Oroszlány Város egészségügyi prevenciós programjának keretében minden oroszlányi lakóhellyel
rendelkező:
a)
2009. évben a 13. életévét betöltő lány gyermekek részére -szülői hozzájárulás esetén- méh nyakrák
megelőzése céljából HPV elleni védőoltás,
b)
40 év feletti férfiak részére prosztata rák megelőzése céljából PSA szűrővizsgálat,
c)
40 év feletti nők és férfiak részére gyomor-bélrendszeri betegségek megelőzése céljából
Haemoscreen teszt szűrővizsgálat
térítésmentes elvégzésének lehetőségét biztosítja.
2. Az 1. pontban meghatározott egészségügyi prevenciós program megvalósítása érdekében a
költségvetésében 20,5 M Ft-ot különít el az általános tartalék terhére.
3. Utasítja a polgármestert az 1.a) pontban meghatározott védőoltások beszerzése érdekében a közbeszerzési
eljárás megindítására. A „HPV elleni védőoltáshoz oltóanyag beszerzés” tárgyú eljárást
10 M Ft becsült értékkel felveszi a 2009. évi közbeszerzési tervbe.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön szerződést az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft-vel:
a)
az 1.a) pont szerint meghatározott védőoltások térítésmentes, az 1.b) pont szerint meghatározott
szűrővizsgálat 2.000.-Ft/fő egységáron, az 1.c) pont szerint meghatározott szűrővizsgálat
150.-Ft/fő egységáron történő elvégzésére összesen legfeljebb 7.722.650 Ft összköltséggel;
b)
a védőoltásokkal és szűrésekkel kapcsolatos lakossági tájékoztató elkészítésére.
Határidő: a határozat 2-4. pontjának végrehajtására folyamatos
Felelős: a határozat 2-4. pontjának végrehajtásáért Rajnai Gábor polgármester

36/2009. (IV.21.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. április 21-ei rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
Nyílt ülés:
1.
Pályázat benyújtása sportlétesítmény felújításra, Sportlétesítmény Felújítási Program elfogadása, a
Sportkoncepció, valamint a Sportról szóló 15/2004. (V.12.) Ör. számú rendelet módosítása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

37/2009. (IV.21.) Kt. sz. határozat
1.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Oroszlány Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „15/2009 (III.17) ÖM rendelet a helyi önkormányzatok
fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról” című pályázati kiírásra.
2.
Az 1. pont szerinti 74.600.000 Ft összköltségű pályázathoz 38.000.000 Ft támogatás igénylése mellett
36.600.000 Ft saját erőt az alábbiak szerint biztosít:
a) 16.600.000 Ft-ot a felújítási céltartalék terhére,
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b) 15.000.000 Ft-ot az Önkormányzatot mint tulajdonost megillető, az OSZ Zrt.-től 2008. évi
Önkormányzatra jutó osztalék terhére,
c) 5.000.000 Ft-ot a sportlétesítmények 2009. évi használatából eredő többletbevétel terhére.
3.
Amennyiben a pályázatok csökkentett támogatásban részesülnek, úgy a konkrét pályázatokat elbíráló
döntések birtokában a Képviselő-testület a pályázatok tartalmának megvalósításáról, ütemezéséről
újabb döntést hoz.
4.
Jóváhagyja a Sportkoncepció módosítását.
5.
Elfogadja Oroszlány Város Önkormányzatának 2009-2010. évre vonatkozó Sportlétesítmény
Felújítási Programját.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal
2009. április 29.
Rajnai Gábor polgármester
Dr. Judi Erzsébet jegyző

38/2009. (IV.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. április 28-ai ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló Oroszlány Város 2008. évi költségvetésének teljesítéséről
3. Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 10/2009. (IV. 9.) Ör. számú rendelet módosítása
4. Beszámoló a 2008. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
5. Oroszlány Város Ifjúsági Koncepciójának megalkotása
6. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
7. Tájékoztató a Felső-parktó helyzetéről és karbantartási munkálatairól
8. A volt Béke Szálló épülete rendeltetésszerű használatához szükséges munkálatainak elszámolása
9. Oroszlány Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
10. Vagyonhasznosítási kérdések
11. Közvilágítás létesítése a Bokodi út külterületi szakaszán
12. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
13. Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

39/2009. (IV.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.
A Képviselő-testület a 2009. évi munkatervében szereplő június 23-ai ülés napirendi pontjai közül törli
„Az oktatási intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata” című napirendi pontot, egyúttal a 2009.
május 26-ai ülés napirendi pontjai közé felveszi „Az intézményeink alapító okiratának felülvizsgálatát”.
3.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-vel kösse meg a káptalanfüredi
Ifjúsági táborra vonatkozó üzemeltetési szerződést 2009. június 15-től 2009. szeptember 15. közötti
időszakra, az adott időszakra eső költségek átvállalása mellett.
4.a) Felhatalmazza a polgármestert a városüzemeltetési feladatellátáshoz kapcsolódó, az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt-vel kötött szerződés 2009 május 1. napjától történő 4,5 % -os vállalkozói díj emelését
tartalmazó szerződésmódosítás megkötésére.
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4.b) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben részletezett többlet energetikai feladatok
ellátására az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-vel 223.000 Ft + áfa összegben 2009. május 1-től kössön
szerződést.
4.c) A 4.a), 4.b) pontok megvalósításához szükséges - összesen 254.500 Ft +áfa/hó többlet anyagi fedezetet
a költségvetés többlet kamatbevétele terhére biztosítja.
5.
Egyetért azzal, hogy a jelenleg gazdasági társaságok által végzett közfeladatok ellátása továbbra is a
meglévő szervezeti formában történjen.
6.
„A Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola Gyermekeiért” közalapítvány
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, egyidejűleg a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot az előterjesztés melléklete szerint elfogadja:
a) Az alapító okirat II. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA fejezet harmadik bekezdése helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem kap, illetőleg nem fogad el, országgyűlési, megyei,
fővárosi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.”
b) Az alapító okirat III. A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA fejezet 3. A közalapítványi vagyon
felhasználásáról szóló pontjának második mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A közalapítvány vagyona a közalapítvány céljának megfelelő feladatokra:
a) a Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola épülete tárgyi eszközeinek,
felszerelésének beszerzésére
b) tanulóinak anyagi támogatására, ajándékozásra, jutalmazásra
c) a tanulók részére oktató, nevelő, kulturális programok kiadásainak finanszírozására
d) az a)-c) pont szerinti feladatok megvalósításához pályázati önerő biztosítására
használható fel a kuratórium döntése alapján.”
c) Az alapító okirat IV. A KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE fejezet C. A kuratórium működése 1. és
2. pontjában „az állandó tagok” szövegrészek helyébe „a kuratórium tagjainak” szövegrészek lépnek.
d) Az alapító okirat IV. A KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE fejezet C. A kuratórium működése 6. e.
pontjából az alábbi szövegrész hatályát veszti:
„a kisebbségi települési önkormányzattól,”
e) Az alapító okirat V. a KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE fejezet 1. pontja helyébe a következő 1.
pont lép:
„1. A közalapítvány a Ptk. 74/E §-ában, és a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében
meghatározott esetekben megszűnik.”
f) Az alapító okirat V. a KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE fejezet 3. pontja helyébe a következő 3.
pont lép:
„3. A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát – a
hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a
nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.”
7.
Az Oroszlányi Többcélú Kistérség Társulási Megállapodásának 9. számú módosítását minősített
többséggel meghozott döntésével elfogadja. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a társulási
megállapodás módosítás aláírására.
8.
A Benedek Elek Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium részére 15.000 Ft, a József Attila
Általános Iskolának, a Ságvári Endre Általános Iskolának, a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskolának, a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 125.000-125.000 Ft
táboroztatási támogatást nyújt tanulóik nyári táboroztatására.
9.
A 4.b) pont helyébe a következő rendelkezés lép: Felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztésben részletezett többlet energetikai feladatok ellátására az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-vel
223.000 Ft + áfa összegben 2009. május 1-től kössön szerződést az előterjesztés mellékletében szereplő
megállapodás szerint.
2
10. A 128/2008. (XI.25.) Kt. számú határozat szerinti előterjesztés Képviselő-testület elé terjesztésének
határidejét április 30. napjáról 2009. november 24. napjára módosítja.
Határidő:
2

a határozat kihirdetésére:

2009. május 6.

Módosította a 130/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat

16

Felelős:

a határozat végrehajtására: 6. és 7. pont esetében 2009. április 30.
8. pont esetében: 2009. júniusi költségvetés módosítása
10. pont esetében: 2009. november 24.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az alapító abból a célból, hogy az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek neveléséhez-oktatásához a városban
megfelelő körülményeket biztosítson, létrehozza
“ A Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális
Szakiskola Gyermekeiért”
közalapítványt.
Alapító:
N é v (cégnév):

Lakhely (székhely) :

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

A közalapítvány székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.
A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely magánszemély és jogi személy csatlakozhat feltétel nélküli pénzbeli,
valamint az alapítvány kuratóriuma által elfogadott - dologi, feltételhez kötött pénzbeli és dologi adományokkal.
II.
A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA
A közalapítvány célja a Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola új épülete
felszerelésének, az oktatás-nevelés feltételeinek javítása, a gyermekek egészséges életmódra, a kulturális
értékek megismerésére nevelése.
A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c/4. pontja szerinti
közhasznú tevékenységet folytat.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem kap, illetőleg nem fogad el, országgyűlési, megyei önkormányzati,
fővárosi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.
III.
A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA
1. Az induló vagyon forrása:
Az alapító a bírósági nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül a közalapítvány rendelkezésére bocsátja az
alábbi vagyont:
10.000.000,- Ft-ot, azaz Tízmillió forintot.
Az alapító vagyont az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Oroszlányi Fiókjánál nyitandó
számlán kell elhelyezni.
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2. A közalapítványi vagyon részévé válnak:
- az induló vagyon hozadékai
- a csatlakozók adományai és annak hozadékai
3. A közalapítványi vagyon felhasználása:
A közalapítvány vagyonát a kuratórium kezeli.
A közalapítvány vagyona a közalapítvány céljának megfelelő feladatokra:
a) a Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola épülete tárgyi eszközeinek,
felszerelésének beszerzésére
b) tanulóinak anyagi támogatására, ajándékozásra, jutalmazásra
c) a tanulók részére oktató, nevelő, kulturális programok kiadásainak finanszírozására
d) az a)-c) pont szerinti feladatok megvalósításához pályázati önerő biztosítására
használható fel a kuratórium döntése alapján.
A közalapítvány vagyont a kuratórium döntésének megfelelően, a közalapítványi cél megvalósítása érdekében
hasznosítani lehet, illetve a közalapítvány részt vehet vállalkozásban a mindenkori közalapítványi vagyon
maximum 50 %-a erejéig.
A vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezheti.
A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott
tevékenységre fordítja.
IV.
A KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE
A. A közalapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve a kuratórium.
1. A kuratórium tagjai: a kuratórium 5 fős, elnökből, titkárból és 3 tagból áll.
2. A kuratórium tagjai:
Elnök: Vecserdi Jenőné, a Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola igazgatója
Titkár: Bériné Bodó Éva, Bokod, Erőmű III. út 17/3. diák önkormányzati összekötő
Tag: Sikorszka Katalin, Oroszlány Bánki D. u. 51. I./3. a szülők közössége részéről
Zsombolyai Mária, Oroszlány, Rákóczi F. u. 9.
Ungváry Róbert pártfogó.
3. kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbízatásukat díjazás nélkül látják el. A kuratórium
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.
§ b) pont), élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
B. A kuratórium jogköre
1. Meghatározza a gazdálkodás irányát, a beruházás ütemezését.
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2. Dönt a csatlakozni kívánók dologi, valamint feltételhez kötött pénzbeli és dologi adományainak
elfogadásáról.
3. A közalapítvány céljának megfelelően hasznosítja vagy vállalkozásba viszi a közalapítvány vagyonának
meghatározott részét a III/3. pontnak megfelelően.
4. Gondoskodik a dologi hozzájárulásoknak a közalapítvány céljából összhangban lévő felhasználásáról.
5. Felhatalmazást ad megállapodások megkötésére.
6. Elfogadja és szükség szerint módosítja a közalapítvány szervezeti és működési szabályzatát.
C. A kuratórium működése:
1. A kuratóriumot az elnök hívja össze szükség szerint, de legalább évente két alkalommal. Össze kell hívni
a kuratóriumot akkor is, ha azt a kuratórium tagjainak legalább 1/3-a kéri.
Az összehívással - amely történhet írásban, szóban - egyidejűleg közölni kell a kuratóriumi ülés napirendjét
is.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
2. A kuratórium akkor határozatképes, ha szabályszerű meghívás esetén a kuratórium tagjainak legalább
fele, köztük a kuratórium elnöke jelen van. Döntéseit a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló
kivételével nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A közhasznúsági jelentés és az éves
beszámoló elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, amelyet egyhangú döntéssel hagy
jóvá.
3. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
4. A kuratórium a közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni, adni,
gazdálkodásának legfontosabb adatait, működésének, szolgáltatásai igénybe vételének módját, éves
beszámolóját, és a közhasznúsági jelentését az Önkormányzati Közlönyben közzéteszi.
5. A kuratórium szervezeti és működési szabályzatának rendelkeznie kell:
- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges: személye) megállapítható,
- a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
- a közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,
- közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének
nyilvánosságáról.
6. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a. a számviteli beszámolót
b. a költségvetési támogatás felhasználását
c. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d. a cél szerinti juttatások kimutatását
e. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
f. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
g. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére
másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása a kuratórium kizárólagos
hatásköre.
D. Felügyelő szerv.
1. Az alapító a közalapítványi célok megvalósításának ellenőrzésére felügyelő szervet hoz létre.
2. A felügyelő szerv: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatalának mindenkori revizora.
20

3.

A felügyelő szerv a megbízatását díjazás nélkül látja el, a feladat ellátásához szükséges gyakorisággal
működik, ügyrendjét maga állapítja meg.
4. Az 1997. évi CLVI. törvény 8. § (2) bekezdése alapján nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja,
illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást - , illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
5. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja. A felügyelő szerv a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet. Köteles a
kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.
a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé
b.
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított 30 napon
belül- össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására
a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
E. Az 1997. évi CLVI. törvény 26. § m) pontja alapján vezető tisztségviselőnek minősül a közalapítvány
kezelő és felügyelő szervének elnöke és tagjai.
A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó közös szabályok:
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább
egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A vezető
tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat megválasztásukkor és működésük során az
alapító folyamatosan vizsgálja. Ha a vezető tisztségviselőkkel szemben összeférhetetlenségi ok merülne fel,
kötelesek azt az alapítónak haladéktalanul jelezni.

V.
A KÖZALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE ÉS UTALVÁNYOZÁSI JOGKÖRE
1. A közalapítvány képviselője: a kuratórium elnöke
2. A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlása:
a kuratórium elnöke: Vecserdi Jenőné és a kuratórium tagja: Bériné Bodó Éva együttesen jogosult az
utalványozásra. *
VI.
A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE
1. A közalapítvány a Ptk. 74/E §-ában, és a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott
esetekben megszűnik.
2. A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány rendelkezésére álló vagyonából kell a
közalapítvány által vállalt kötelezettségeket teljesíteni.
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3. A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát – a hitelezők
kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot
megfelelően tájékoztatni.
VII.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1.
2.
3.
4.

Az alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.
A közalapítvány a nyilvántartásba vétellel nyeri el a jogi személyiségét.
A nyilvántartásba vétel után az alapító a közalapítványt nem vonhatja vissza.
Az alapító fenntartja a jogát arra, hogy az alapító okiratot - az eredeti alapítói cél sérelme nélkül - utóbb
módosítsa.
5. A közalapítvány felett a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség a reá irányadó szabályok szerint
törvényességi felügyeletet gyakorol.
6. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A-F. §-aiban és a Polgári Törvénykönyv
további rendelkezéseiben, valamint egyéb jogszabályokban előírt rendelkezéseket kell irányadónak
tekinteni.
Oroszlány, 2009. április 28.

Rajnai Gábor
polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2009. (IV.28.) Kt. számú határozata alapján
módosítva, egységes szerkezetbe foglalva.
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40/2009. (IV.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A 2008. évi önkormányzati céljellegű támogatásokról készült tájékoztatást és az elszámolásokat elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a 2009. évi céljellegű támogatások megkötésére.
3. A Képviselő-testület elfogadja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (2)
bekezdésnek előírása alapján a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) és a
belső ellenőrzés működtetéséről szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2009. május 6.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

41/2009. (IV.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester éves ellenőrzési jelentését a
2008. évi ellenőrzési terv teljesítéséről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. május 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

42/2009. (IV.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja Oroszlány Város Önkormányzatának 2009-2014. évre meghatározott Ifjúsági koncepcióját és
a 2009-2011. évre vonatkozó Cselekvési tervét.
2. Utasítja a polgármestert, hogy vizsgálja meg az ifjúsági, kulturális, sport és civil szervezetek szakelőadói
munkakör megteremtésének feltételeit.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. május 6.
a határozat végrehajtására a 2. pont esetében: 2009. június 30.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

43/2009. (IV.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

2009. május 6.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

44/2009. (IV.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Felső-parktó feltöltésével, valamint annak érdekében szükséges munkálatok elvégzésével.
Ennek fedezetét 2.714.500 Ft+Áfa összeget a költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.
2. Egyetért azzal, hogy az előterjesztésben részletezett munkálatok maximum 2.714.500 Ft+Áfa
ellenértékben történő elvégzésével az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t bízza meg, és felhatalmazza a
polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. május 6.
a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
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45/2009. (IV.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a volt Béke Szálló épületének rendeltetésszerű használathoz szükséges elvégzett munkák
elszámolását.
2.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.
3.
Az 1. pont szerinti munkák elszámolásához szükséges munkák elszámolásának fedezetét, összesen
10.090.000 Ft +áfa összeget a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2009. május 6.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

46/2009. (IV.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Közbeszerzési Szabályzat „II. A közbeszerzési eljárás rendjének szabályozása” címet viselő
részének 2.1.3. i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közbeszerzési ügyintéző]
„i) gondoskodik a Kbt. 5. § (2) bekezdésében, valamint 17/C. §-ában meghatározott közzétételi
kötelezettség teljesítéséről, a hivatkozott §-okban meghatározott adatok, információk és
hirdetmények Önkormányzat honlapján, valamint 2009. október 1-jétől a Közbeszerzések Tanácsa
honlapján történő közzétételéről is.”
2. A Közbeszerzési Szabályzat „II. A közbeszerzési eljárás rendjének szabályozása” címet viselő
részének 2.1.3. pontja a következő új j), k) és l) pontokkal egészül ki:
[A közbeszerzési ügyintéző]
„j) Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét - hivatalos közbeszerzési tanácsadó
bevonásának esetét kivéve - ellenjegyzésével igazolja, amely nélkül a közbeszerzési eljárás nem
indítható meg. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a
közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Amennyiben az
eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadó kerül bevonásra, az eljárást megindító hirdetmény
jogszerűségét a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igazolja ellenjegyzésével.
k) a Kbt. 18. § (1) bekezdése alapján gondoskodik a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett
ajánlatkérői nyilvántartásban szereplő adatokat érintő változás bejelentéséről.
l) Gondoskodik a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződések szerinti ellenszolgáltatás
kifizetéséhez az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában előírt követelmények
érvényesítéséről.”
3. A Közbeszerzési Szabályzat „II. A közbeszerzési eljárás rendjének szabályozása” címet viselő
részének 2.1.6. pontja a következő új g) és h) pontokkal egészül ki:
[Az előkészítő és bírálóbizottság]
„g) Amennyiben a közbeszerzési eljárás tárgya indokolttá teszi, javaslatot tesz a döntést hozó
munkacsoport számára átláthatósági megállapodás megkötésére.
h) haladéktalanul jelzi a döntést hozó munkacsoportnak, ha a közbeszerzési eljárás során, a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések
nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi.”
4. A Közbeszerzési Szabályzat „II. A közbeszerzési eljárás rendjének szabályozása” címet viselő
részének 2.1.7. pontja a következő új c) és d) pontokkal egészül ki:
[A döntést hozó munkacsoport]
„c) Dönt az átláthatósági megállapodás megkötéséről.
d) Az előkészítő és bírálóbizottság javaslata alapján jelzi a Gazdasági Versenyhivatalnak, ha a
közbeszerzési eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke
szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi.”
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5. A Közbeszerzési Szabályzat „II. A közbeszerzési eljárás rendjének szabályozása” címet viselő
részének 2.2.3. pontja a következő új l) ponttal egészül ki:
[A közbeszerzési ügyintéző felelős]
„l) A jelen szabályzat „II. A közbeszerzési eljárás rendjének szabályozása” címet viselő
részének 2.1.3. pontjában szereplő valamennyi kötelezettsége teljesítéséért.”
6. A Közbeszerzési Szabályzat „II. A közbeszerzési eljárás rendjének szabályozása” címet viselő
részének 2.2.5. pontja a következő új d) ponttal egészül ki:
[Az előkészítő és bírálóbizottság tagjai a felelősek]
„d) A jelen szabályzat „II. A közbeszerzési eljárás rendjének szabályozása” címet viselő
részének 2.1.6. pontjában szereplő valamennyi kötelezettség teljesítéséért.”
7. A Közbeszerzési Szabályzat „II. A közbeszerzési eljárás rendjének szabályozása” címet viselő
részének 2.2.6. pontja a következő új c) ponttal egészül ki:
[A döntést hozó munkacsoport felelős]
„c) A jelen szabályzat „II. A közbeszerzési eljárás rendjének szabályozása” címet viselő
részének 2.1.7. pontjában szereplő valamennyi kötelezettség teljesítéséért.”
8. A Közbeszerzési Szabályzat „III. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának szabályai” címet viselő
részének 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.2. A bizottság állandó tagjai: a pénzügyi osztály vezetője, a közbeszerzési ügyintéző, a
beruházási ügyintéző. A bizottság vezetője a pénzügyi osztály vezetője. A bizottság munkájában a
jogi szakértelmet biztosítani kell.”
9. Felhatalmazza a jegyzőt a Közbeszerzési Szabályzat 1-8. pont szerinti módosításokkal történő
egységes szerkezetbe foglalására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. május 6.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

47/2009. (IV.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Nem ért egyet az Oroszlány, Fürst S. u. 15. számú, 597/28 hrsz-ú Városkapu épület megvásárlásával.
2. Egyetért a 0115/2 hrsz alatt felvett, 3955 m2 nagyságú, anyagbánya megnevezésű, a 0116/20 hrsz alatt
felvett, 6974 m2 nagyságú, homokbánya megnevezésű, a 0113/12 hrsz alatt felvett, 13.2145 m2 nagyságú,
gyep (legelő) megnevezésű ingatlanok zártkörű eljárás keretében történő értékesítésével, illetve cseréjével.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező Kisajátítást pótló, adásvétellel vegyes
csereszerződés aláírására.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. május 6.
a határozat végrehajtására: folyamatos
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

48/2009. (IV.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az Oroszlány, Bokodi út külterületi szakaszán történő közvilágítás létesítésével, 11.100 eFt
összegű tervezett bekerülési költséggel. A kivitelezéshez szükséges anyagi fedezetet 7.000 eFt összegben a
költségvetés „Pályázatok benyújtásához szükséges tervezések” sorából, 4.100 eFt összegben a
költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja.
2. A „Bokodi út külterületi szakaszán közvilágítás-létesítés és a Bokodi úti járdaépítés” tárgyú eljárást
21.100 eFt becsült értékkel felveszi a közbeszerzési tervébe.
Határidő: a határozat végrehajtására és a közbeszerzési eljárás megindítására: 2009. április 29.
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
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49/2009. (IV.28.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítése
érdekében a bizottságok tagjává, póttagjává a következő személyeket választja meg:
Szavazatszámláló Bizottság tagja:
2. számú szavazókör
Bőhm Tímea
10. számú szavazókör
Jalsovszki Jánosné
Szavazatszámláló Bizottság póttagja:
1. számú szavazókör
Dull Katalin
Maczák Irén
2. számú szavazókör
Nagy János
Ödev Hajnal
3. számú szavazókör
Romhányi Gábor
Schnel Katalin
4. számú szavazókör
Turi Péterné
5. számú szavazókör
Magyar Melinda
6. számú szavazókör
Magyar Endréné
7. számú szavazókör
Flórián Ervin
8. számú szavazókör
Schuel Mária Magdolna
10. számú szavazókör
Modrián Csilla
Kravalik Sándor
13. számú szavazókör
Nagy Andrásné
Földszin Edit
14. számú szavazókör
Vozár Gézáné
Papp József
16. számú szavazókör
Martonné Szabó Teréz
Józan Gáborné
Józan Ottó
17. számú szavazókör
Sass Tímea
18. számú szavazókör
Gaál Edina
Kovács Lászlóné
19. számú szavazókör
Bata Sándorné
Szőke Istvánné
Szőke István
Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2009. május 6.

49/2009. (V.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 26-ai nyílt ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
1.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2.
A 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú pályázati kiírásra
benyújtandó pályázatok (CÉDE)
3.
Az Oroszlány, Jókai utcai közút felújításának, korszerűsítésének támogatására vonatkozó pályázat
benyújtása (KD RFT/TEUT/2009)
4.
Az országos kompetenciamérés eredményei városunk általános és középiskoláiban
5.
A költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
6.
Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft. 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
7.
Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre
8.
Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

50/2009. (V.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.
A Képviselő-testület a 2009. évi munkatervében szereplő június 23-ai ülés napirendi pontjai közül törli
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2004. (III.10.) Ör. rendelet módosítása” című
napirendi pontot.
3.
A 2009. évi munkatervében szereplő szeptember 29-ei ülés napirendi pontjai közül törli a „Belső
vizsgák hatékonyságának szakértői vizsgálata az általános és középiskolákban, valamint a
művészetoktatási intézményünkben” című napirendi pontot.
4.a) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének
13. pontja alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására pályázatot nyújt be.
4.b.) A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásáról szóló kiírás feltételeként nyilatkozik, hogy
a tárgyévet megelőző évben 2.200 eFt összegű saját forrásból származó, vissza nem térítendő
önkormányzati támogatással járult hozzá a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos
üzemeltetéséhez
és
eszközfenntartási
ráfordításaihoz),
valamint
fejlesztéséhez
(beruházásaihoz),
a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan biztosítja a helyi közforgalmú
közlekedést,
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény
6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva
kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.
5.
Megbízza a polgármestert, hogy a 2009. júniusi Képviselő-testületi ülésre a Petőfi udvar 3/a, 3/b épület
bontására vonatkozóan készítsen előterjesztést, amely tartalmazza a bontási munkával kapcsolatos
alternatívákat és ütemezési javaslatot.
6.
Egyetért azzal, hogy a városi strand 2009. évben nem kerül megnyitásra.
7.
Utasítja a Városfejlesztési és Környezetvédelmi és a Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálják meg az
Orviron-Plusz Kft. előterjesztésben szereplő tevékenységét és soron kívül tegyenek határozati javaslatot
a Képviselő-testület által történő tárgyalás érdekében.
Határidő:

a határozat kihirdetésére:

2009. június 3.
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Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

51/2009. (V.26.) Kt. sz. határozat3
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be Oroszlány Város Óvodái
Táncsics Mihály Óvoda, a Bokodi út menti közvilágítás kiépítése valamint Oroszlány Város
játszótereinek bővítése témákban a 2009. évi Önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi
kötöttség nélkül (CÉDE) című pályázati kiírásra.
2.
Biztosítja a pályázatokhoz szükséges saját erőt a következők szerint:
Projekt

Bruttó
(Ft)
25.192.69
3

Táncsics
Óvoda
felújítása
Bokodi Út 7.500.000
közvilágítás
Játszóterek 7.500.000
bővítése
Összesen
40.192.69
3

ÁFA
(25%)
6.293.846

Nettó (Ft)

Támogatás
(Ft)
31.486.617 19.998.00
2

Pályázati
díj (Ft)
463.273

Saját erő Össz(Ft)
költség (Ft)
11.988.565 31.986.567

tám.
int.
62,52
%

1.875.000

9.375.000

6.194.409

154.860

3.335.451

9.529.860

65%

1.875.000

9.375.000

6.194.409

154.860

3.335.451

9.529.860

65%

10.043.84
6

50.236.617 32.386.82
0

772.993

18.659.467

51.046.287

65%

A saját erő forrása Oroszlány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének felújítási céltartalék sora.
3.

Amennyiben a pályázatok csökkentett támogatásban részesülnek, úgy a konkrét pályázatokat elbíráló
döntések birtokában a Képviselő-testület a pályázatok tartalmának megvalósításáról, ütemezéséről újabb
döntést hoz.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat benyújtásáért:

2009. június 3.
2009. június 2.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

52/2009. (V.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 4Egyetért az „Oroszlány, Jókai utcai belterületi közút – kapacitást nem növelő – felújítási, korszerűsítési
beruházás” megvalósításával az alábbiak szerint:
Projekt
Nettó 25% ÁFA Bruttó Támogatá Pályázat Saját erő Összköltsé tám.
(eFt)
int.
(eFt)
g
(eFt)
(eFt)
s (eFt)
i díj
(eFt)
(eFt)
Jókai utcai
15 189,87
15 189,87
közút
24 000
6 000 30 000
379,747
30 379,747 50%
3
3
felújítás
2. 5A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TEUT pályázat benyújtásához szükséges mértékű
önerőt és a pályázati díjat az előterjesztésben részletezett közbeszerzések maradványértékeinek, illetve a
költségvetés felújítási céltartalékának terhére biztosítja.

3

Módosította a 72/2009. (VII.9.) Kt. sz. határozat 1. pontja
Módosította a 72/2009. (VII.9.), és a 86/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
5
Módosította a 72/2009. (VII.9.) Kt. sz. határozat
4
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3. Egyetért az „Oroszlány, Jókai utcai belterületi közút – kapacitást nem növelő – felújítási, korszerűsítési
beruházás” megvalósításával az alábbiak szerint:
Projekt
Nettó 25% ÁFA Bruttó Támogatá Pályázat Saját erő Összköltsé tám.
(eFt)
int.
(eFt)
g
(eFt)
(eFt)
s (eFt)
i díj
(eFt)
(eFt)
Jókai utcai
15 189,87
15 189,87
közút
24 000
6 000 30 000
379,747
30 379,747 50%
3
3
felújítás
4. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TEUT pályázat benyújtásához szükséges mértékű
önerőt és a pályázati díjat az előterjesztésben részletezett közbeszerzések maradványértékeinek, illetve a
költségvetés felújítási céltartalékának terhére biztosítja.
5. Az „Oroszlány, Jókai utcai belterületi közút – kapacitást nem növelő – felújítási, korszerűsítési
beruházás” tárgyú eljárást 30.000 eFt becsült értékkel felveszi a közbeszerzési tervébe.
Határidő: a határozat végrehajtására és a közbeszerzési eljárás megindítására: 2009. május 29.
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
53/2009. (V.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az országos kompetenciamérés alapján Oroszlány Város közoktatási intézményeinek
eredményeiről készült tájékoztatást.
2. Felhívja az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola, a József Attila Általános Iskola igazgatóját, hogy a
kompetenciamérés eredményei alapján készítsenek intézkedési tervet matematikából, határozzák meg
azokat a fejlesztéseket, amelyek a következő tanév kompetenciaméréseiben érzékelhető javulást
eredményezhetnek.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. június 3.
a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében: 2009. július 20.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért a 2. pont esetében: közoktatási intézményvezetők

1.

54/2009. (V.26.) Kt. sz. határozat6
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Oroszlány Város Óvodái alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a) Az alapító okiratnak
„AZ INTÉZMÉNY
Neve
Székhelye
Telephelyei

Oroszlány Város Óvodái
Brunszvik Teréz Óvoda, 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 67.
Borbála-telepi Óvoda, 2840 Oroszlány, Radnóti Miklós utca 1.
Malomsori Óvoda, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 16/a.
Táncsics Mihály Óvoda, 2840 Oroszlány, Mester utca 1.
Alapítója
Oroszlány Város Önkormányzata
Alapítás időpontja
1998. január 1.
Felügyeleti szerve
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Fenntartó neve, címe
Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Típusa
Óvoda
Működési területe
Oroszlány város
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága
teljes jogkörű költségvetési szerv
Gazdálkodása, megszervezésének módja
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Maximális gyermeklétszám
565 fő
6

A határozat 12. és 13. pontját hatályon kívül helyezte a 96/2009. (IX. 29.) Kt. sz. határozat
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Szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés”

szövegrésze az alábbiak szerint módosul:
1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelyei:

Oroszlány Város Óvodái
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 67.
Borbála-telepi Óvoda 2840 Oroszlány, Radnóti Miklós utca 1.
Malom sori Óvoda, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 16/a.
Táncsics Mihály Óvoda, 2840 Oroszlány, Mester utca 1.
031688
Oroszlány Város Önkormányzata
1998. január 1.

4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Óvodai nevelés
9. Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
10. Az intézmény típusa:
Óvoda
10. Az intézmény típusa:
Óvoda
11. Maximális gyermeklétszám:
565 fő
12. Működési köre:
Oroszlány Város közigazgatási területe
13. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
14. Vezetőjének kinevezési rendje:
Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.
15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

b) Az alapító okiratnak a TEVÉKENYSÉG
„a. Ellátandó alaptevékenysége:
- óvodai nevelés keretében folyó személyiségfejlesztés, az iskolai élethez szükséges fejlettségi szint
elérése, a gyermekek napközbeni ellátása,
- korlátozott számban (csoportonként max. 2 fő) ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos és az ép
értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai
miatt organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését,
- biztosítja az önkormányzat óvodáiban az élelmezést,
- nemzeti, etnikai kisebbség óvodáskorú gyermekek társadalmi beilleszkedését segítő foglalkoztatás a
Nemzeti, Etnikai Kisebbség Óvodai Nevelésének irányelve szerinti program alapján,
- költségtérítéses pedagógus továbbképzés szervezése.
b.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
30

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.” szövegrész az alábbiak szerint módosul:
16. Szakfeladat 2009. december 31-ig
801115 Óvodai nevelés
- óvodai nevelés keretében folyó személyiségfejlesztés, az iskolai élethez szükséges fejlettségi szint
elérése, a gyermekek napközbeni ellátása,
- nemzeti, etnikai kisebbség óvodáskorú gyermekek társadalmi beilleszkedését segítő foglalkoztatás –
kizárólag magyar nyelven - a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve szerinti
program alapján,
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- korlátozott számban (csoportonként max. 2 fő) ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos és az ép
értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai
miatt organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
- biztosítja az önkormányzat óvodáiban az élelmezést
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
17. Tevékenységei 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8510111 Óvodai nevelés, ellátás
- óvodai nevelés keretében folyó személyiségfejlesztés, az iskolai élethez szükséges fejlettségi szint
elérése, a gyermekek napközbeni ellátása
8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- korlátozott számban (csoportonként max. 2 fő) ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos és az ép
értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai
miatt organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését
8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- nemzeti, etnikai kisebbség óvodáskorú gyermekek társadalmi beilleszkedését segítő foglalkoztatás –
kizárólag magyar nyelven - a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve szerinti
program alapján
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés
- biztosítja az önkormányzat óvodáiban az élelmezést
5629171 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás
18. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
c) Az alapító okiratnak a FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON című szövegrésze
a szövegrészt megelőzően 19. sorszámmal egészül ki.
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d) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNYEKRE BÍZOTT VAGYON FELETI
RENDELKEZÉSI JOG című szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 20. sorszámmal
egészül ki.
e) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK című
szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 21. sorszámmal egészül ki.
f)

2.

Az alapító okirat ZÁRADÉKA az alábbiak szerint módosul:
„Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ………./2009. (…..) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a
módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.”

József Attila Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a) Az alapító okiratnak
„AZ INTÉZMÉNY
Neve
József Attila Általános Iskola
Székhelye
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.
Telephelyei
Alapítója
Oroszlány Városi Tanács
Alapítás időpontja
1951. szeptember 1.
Felügyeleti szerve
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Fenntartó neve, címe
Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Típusa
Általános Iskola
Működési területe
Oroszlány város
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága
teljes jogkörű költségvetési szerv
Gazdálkodása, megszervezésének módja
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Maximális tanulólétszám
710 fő
Szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás
kivételével)”
szövegrésze az alábbiak szerint módosul:
1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
8. Közfeladata:
9. Szakágazati besorolása:
10. Az intézmény típusa:
11. Évfolyamok száma:
12. Maximális tanulólétszám:
13. Tagozat megnevezése:
14. Működési köre:

József Attila Általános Iskola
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.
nincs
031828
Oroszlány Városi Tanács
1951. szeptember 1.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Alapfokú oktatás
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével)
Általános iskola
1-8. évfolyam
710 fő
nappali
Oroszlány Város közigazgatási területe
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15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

16. Vezetőjének kinevezési rendje:

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

b) Az alapító okiratnak a „TEVÉKENYSÉG
a. Ellátandó alaptevékenysége:
-

-

-

az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás:
a tanulók 8 évfolyamon történő felkészítése az alapműveltségi vizsgára, továbbá érdeklődésüknek,
képességüknek és tehetségüknek megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a
pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre,
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
gyógytestnevelés
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
különleges helyzetben lévő tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók
fejlesztő-, felzárkóztató oktatása, képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
az általános iskolai oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetése,
az 1-4 évfolyamon tanulók napközis ellátása,
iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán,
az 5-8 évfolyamon tanulószoba biztosítása,
iskolai könyvtár működtetése,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
tankönyvellátás biztosítása,
évfolyamok száma: 1-8. évfolyam.

b. Ellátandó vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.” szövegrész az alábbiak szerint módosul:
18. Szakfeladat 2009. december 31-ig
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás
- a tanulók 8 évfolyamon történő felkészítése az érdeklődésüknek, képességüknek és
tehetségüknek megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a
pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre,
- képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
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-

tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása,
fejlesztő, képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán
gyógytestnevelés
iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása

801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
- korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
- az 1-4 évfolyamon tanulók napközis ellátása,
- az 5-8 évfolyamon tanulószoba biztosítása,
924036 Diáksport
551360 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai)
gondozás
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
- az általános iskolai oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetése,
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
19. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán
gyógytestnevelés
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
gyógytestnevelés
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
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-

korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,

8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9101231 Könyvtári szolgáltatások
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
8520112 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- bérleti díj
8520212 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- bérleti díj
20. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
c) Az alapító okiratnak a FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON című szövegrésze
a szövegrészt megelőzően 21. sorszámmal egészül ki.
d) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNYEKRE BÍZOTT VAGYON FELETI
RENDELKEZÉSI JOG című szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 22. sorszámmal
egészül ki.
e) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK című
szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 23. sorszámmal egészül ki.
f)

3.

Az alapító okirat ZÁRADÉKA az alábbiak szerint módosul:
„Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2008. (XII. 9.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ………./2009. (…..) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a
módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.”

Ságvári Endre Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a) Az alapító okiratnak „AZ INTÉZMÉNY
Neve
Székhelye
Telephelyei
Alapítója
Alapítás időpontja
Felügyeleti szerve

Ságvári Endre Általános Iskola
2840 Oroszlány, Ságvári Endre utca 1-3.
Oroszlány Városi Tanács
1962. szeptember 1.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Fenntartó neve, címe
Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Típusa
Általános Iskola
Működési területe
Oroszlány város
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága
teljes jogkörű költségvetési szerv
Gazdálkodása, megszervezésének módja
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Maximális tanulólétszám
784 fő
Szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás
kivételével”
szövegrésze az alábbiak szerint módosul:
1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
8. Közfeladata:
9. Szakágazati besorolása:

Ságvári Endre Általános Iskola
2840 Oroszlány, Ságvári Endre utca 1-3.
nincs
031829
Oroszlány Városi Tanács
1962. szeptember 1.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Alapfokú oktatás
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével)
Általános iskola
1-8. évfolyam
784 fő
nappali
Oroszlány Város közigazgatási területe

10. Az intézmény típusa:
11. Évfolyamok száma:
12. Maximális tanulólétszám:
13. Tagozat megnevezése:
14. Működési köre:
15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

16. Vezetőjének kinevezési rendje:

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

b) Az alapító okiratnak „A TEVÉKENYSÉG
a.

Ellátandó alaptevékenysége:
-

az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás:
a tanulók 8 évfolyamon történő felkészítése az alapműveltségi vizsgára, továbbá érdeklődésüknek,
képességüknek és tehetségüknek megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a
pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre,
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-

b.

korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
különleges helyzetben lévő tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók
fejlesztő-, felzárkóztató oktatása, képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
az általános iskolai oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetése,
az 1-4 évfolyamon tanulók napközis ellátása,
az 5-8 évfolyamon tanulószoba biztosítása,
iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján,
évfolyamok száma: 1-8. évfolyam.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.” szövegrész az alábbiak szerint módosul:

18. Szakfeladat 2009. december 31-ig
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás
- a tanulók 8 évfolyamon történő felkészítése az érdeklődésüknek, képességüknek és
tehetségüknek megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a
pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre,
- képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása,
fejlesztő, képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán
gyógytestnevelés
- iskolai könyvtár működtetése,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása

801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
- korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
az 1-4 évfolyamon tanulók napközis ellátása,
az 5-8 évfolyamon tanulószoba biztosítása,
924036 Diáksport
551360 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai)
gondozás
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
az általános iskolai oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetése,
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
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19. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9101231 Könyvtári szolgáltatások
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés

b) Kiegészítő tevékenysége:
8520112 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- bérleti díj
8520212 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- bérleti díj
20. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.

c) Az alapító okiratnak a FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON című szövegrésze
a szövegrészt megelőzően 21. sorszámmal egészül ki.
d) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNYEKRE BÍZOTT VAGYON FELETI
RENDELKEZÉSI JOG című szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 22. sorszámmal
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egészül ki.
e) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK című
szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 23. sorszámmal egészül ki.
f)

4.

Az alapító okirat ZÁRADÉKA az alábbiak szerint módosul:
„Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ………./2009. (…..) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a
módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.”

Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
a) Az alapító okiratnak „AZ INTÉZMÉNY
Neve

Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola és Kollégium

Székhelye
Tagintézménye

2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.
Móra Ferenc Kollégium
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
Alapítója
Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Tatabánya
Alapítás időpontja
1967. szeptember 1.
Felügyeleti szerve
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés és Oroszlány
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Fenntartó neve, címe
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
Típusa
összetett iskola
Működési területe
Oroszlány város és vonzáskörzete
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága teljes jogkörű költségvetési szerv
Gazdálkodása, megszervezésének módja
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Maximális tanulólétszám
120 fő
Maximális tanulólétszám a tagintézményben 77 fő
Szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás
kivételével)”
szövegrésze az alábbiak szerint módosul:
1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Tagintézménye:

Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola
és Kollégium
2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.
Móra Ferenc Kollégium
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
038528
Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Tatabánya
1967. szeptember 1.

4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Gyógypedagógiai alapfokú és középfokú oktatás
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9. Szakágazati besorolása:

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével)
10. Az intézmény típusa:
Összetett iskola
11. Évfolyamok száma:
előkészítő, 1-10. évfolyam
12. Maximális tanulólétszám:
120 fő
Maximális tanulólétszám a tagintézményben 77 fő
13. Tagozat megnevezése:
nappali
14. Működési köre:
Oroszlány Város, Bokod, Kecskéd, Környe, Dad, Szákszend,
Kömlőd, Vértessomló, községek közigazgatási területe
15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
16. Vezetőjének kinevezési rendje:

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

b) Az alapító okiratnak „A TEVÉKENYSÉG
A. Ellátandó alaptevékenysége:
a. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
1-8 évfolyamon napközis ellátása,
9-10. évfolyamon tanulószobai ellátás,
meleg étkeztetése,
alapfokú felnőttképzés,
iskolai könyvtár működtetése,
osztálykirándulások, táborozások szervezése,
tankönyvellátás biztosítása ,
nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás a kiadott irányelvek alapján,
évfolyamok száma: előkészítő,
1-10. évfolyam.
b. Kollégiumi ellátás
megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátás,
kollégiumban lakók étkeztetése,
munkahelyi vendéglátás,
kollégiumi szabad férőhelyek értékesítése.
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B.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. .” szövegrész az alábbiak szerint módosul:

18. Szakfeladat 2009. december 31-ig

801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
iskolai könyvtár működtetése,
osztálykirándulások, táborozások szervezése,
tankönyvellátás biztosítása ,
nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás a kiadott irányelvek alapján
801236 Általános iskolai felnőtt oktatás
alapfokú felnőttképzés
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakiskolai nevelése, oktatása
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
1-8 évfolyamon napközis ellátás,
9-10. évfolyamon tanulószobai ellátás
924036 Diáksport
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,
kollégiumi szabad férőhelyek értékesítése.

551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,

552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
- a tanulók meleg étkeztetése

552334 Kollégiumi, intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
19. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
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-

-

ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása

8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(5-8 évfolyam)
8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
8531331 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
8559181 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9101231 Könyvtári szolgáltatások
8520141 Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)
8520241 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés
5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése
8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,
8559221 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,
b) Kiegészítő tevékenysége:
5520012 Üdülői- szálláshely-szolgáltatás
20. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
c) Az alapító okiratnak a FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON című szövegrésze
a szövegrészt megelőzően 21. sorszámmal egészül ki.
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d) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNYEKRE BÍZOTT VAGYON FELETI
RENDELKEZÉSI JOG című szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 22. sorszámmal
egészül ki.
e) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK című
szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 23. sorszámmal egészül ki.
f)

5.

Az alapító okirat ZÁRADÉKA az alábbiak szerint módosul:
„Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ………./2009. (…..) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a
módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.”

Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

a) Az alapító okiratnak „AZ INTÉZMÉNY
Neve
Székhelye
Telephely
Alapítója
Alapítás időpontja
Felügyeleti szerve

Pedagógiai Szakszolgálat
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
Oroszlány Város Önkormányzata
1992. június 16.
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés és
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Fenntartó neve, címe
Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Típusa
Közoktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálat
Működési területe
Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend,
Várgesztes, Vértessomló községek közigazgatási területe
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága
részjogkörű költségvetési szerv
önállóan gazdálkodó költségvetési szerve útján
Gazdálkodása, megszervezésének módja
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Kijelölt önállóan gazdálkodó
Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális
Szakiskola és Kollégium (Oroszlány)
Szakágazati besorolása:
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység”
szövegrésze az alábbiak szerint módosul:
1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:

8. Közfeladata:
9. Szakágazati besorolása:
10. Az intézmény típusa:

Pedagógiai Szakszolgálat
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
nincs
090036
Oroszlány Város Önkormányzata
1992. június 16.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Pedagógiai szakszolgáltatás
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység
Közoktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálat
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11. Működési köre:

Oroszlány Város, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend,
Várgesztes, Vértessomló községek közigazgatási területe

12. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: részjogkörű költségvetési szerv

13. Vezetőjének kinevezési rendje:

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

b) Az alapító okiratnak „A TEVÉKENYSÉG

a.

Ellátandó alaptevékenysége:
- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- logopédiai szolgáltatás, ennek keretében a beszédhibák és a nyelvi-, kommunikációs zavarok
javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása,
- a korai fejlesztés, a fejlesztés és gondozás keretében biztosított szolgáltatás,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése.

b.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.” szövegrésze az alábbiak szerint módosul:

15. Szakfeladat 2009. december 31-ig
805212 Pedagógia szakszolgálat
- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- logopédiai szolgáltatás, ennek keretében a beszédhibák és a nyelvi-, kommunikációs zavarok
javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása,
- a korai fejlesztés, a fejlesztés és gondozás keretében biztosított szolgáltatás,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése.
16. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
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- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- logopédiai szolgáltatás, ennek keretében a beszédhibák és a nyelvi-, kommunikációs zavarok
javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása,
- a korai fejlesztés, a fejlesztés és gondozás keretében biztosított szolgáltatás,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése.
b) Kiegészítő tevékenysége: nincs
17. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
c) Az alapító okiratnak a FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON című szövegrésze
a szövegrészt megelőzően 18. sorszámmal egészül ki.
d) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNYEKRE BÍZOTT VAGYON FELETI
RENDELKEZÉSI JOG című szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 19. sorszámmal
egészül ki.
e) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK című
szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 20. sorszámmal egészül ki.
f)

6.

Az alapító okirat ZÁRADÉKA az alábbiak szerint módosul:
„Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ………./2009. (…..) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a
módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.”

Bakfark Bálint alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a) Az alapító okiratnak „AZ INTÉZMÉNY
Neve
Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Székhelye
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.
Telephelye
8066 Pusztavám, Bajcsy-Zsilinszky út 10.
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
2840 Oroszlány, Táncsics M. út 42.
Alapítója
Oroszlány Városi Tanács
Alapítás időpontja
1960. szeptember 1.
Felügyeleti szerve
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2800 Tatabánya, Fő tér 4. és
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2840
Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Fenntartó neve, címe
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzata
Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Típusa
Alapfokú művészetoktatási intézmény
Működési területe
Oroszlány város és Pusztavám község
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
teljes jogkörű költségvetési szerv
Gazdálkodása, megszervezésének módja önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Maximális tanulólétszám
660 fő
Szakágazati besorolása:
852020 Alapfokú művészetoktatás”
szövegrésze az alábbiak szerint módosul:
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1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelyei:

Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.
8066 Pusztavám, Bajcsy-Zsilinszky út 10.
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.
039939
Oroszlány Városi Tanács
1960. szeptember 1.

4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alapfokú művészetoktatás
9. Szakágazati besorolása:
852020 Alapfokú művészetoktatás
10. Az intézmény típusa:
Alapfokú művészetoktatási intézmény
11. Maximális gyermeklétszám:
660 fő
12. Tagozat megnevezése:
nappali
13. Évfolyamok száma:
12
előképző:
1-2.
alapfok:
1-6.
továbbképző:
7-10.
14. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése:
- zeneművészeti ágak: előképző, szolfézs, zongora, orgona, vonós (hegedű, brácsa, gordonka), fafúvós
(furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, oboa, fagott), rézfúvós (trombita, kürt, harsona, tenorbaritonkürt, tuba), ütőhangszerek, gitár, elektroakusztikus zene (szintetizátor-keyboard, számítógépes
zene).
- táncművészeti ág: balett, moderntánc
- színművészet- bábművészeti ág: színjáték, bábjáték
- képzőművészeti ág: grafika, festészet
- média ág: foto- videó
- iparművészeti ág: kerámia, kézműves, makett és papírtárgy-készítő, tűzzománc-készítő
15. Működési köre:
Oroszlány Város, Pusztavám község közigazgatási területe
16. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
17. Vezetőjének kinevezési rendje:

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

b) Az alapító okiratnak „A TEVÉKENYSÉG
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a.

Ellátandó alaptevékenység:

-

a zeneoktatás, melynek célja a tanulók művészeti tevékenységének, készségének fejlesztése, az
alapfokú művészeti ismeretek oktatása,
zeneművészeti ágak: előképző, szolfézs, zongora, orgona, vonós (hegedű, brácsa, gordonka), fafúvós
(furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, oboa, fagott), rézfúvós (trombita, kürt, harsona, tenorbaritonkürt, tuba), ütőhangszerek, gitár, elektroakusztikus zene (szintetizátor-keyboard, számítógépes
zene).
az alapfokú művészeti oktatás, melynek célja a tánc, színművészeti, képzőművészeti, iparművészeti
és média csoportok működéséhez szükséges alapfokú művészeti ismeretek oktatása,
táncművészeti ág: balett, moderntánc
színművészet- bábművészeti ág: színjáték, bábjáték
képzőművészeti ág: grafika, festészet
média ág: foto- videó
iparművészeti ág: kerámia, kézműves, makett és papírtárgy-készítő, tűzzománc-készítő
az évfolyamok száma:
12
előképző:
1-2.
alapfok:
1-6.
továbbképző:
7-10.

-

-

b.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.” szövegrésze az alábbiak szerint módosul:

19. Szakfeladat 2009. december 31-ig
801313 Alapfokú művészetoktatás
- a zeneoktatás, melynek célja a tanulók művészeti tevékenységének, készségének fejlesztése
- az alapfokú művészeti ismeretek oktatása
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
20. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
- a zeneoktatás, melynek célja a tanulók művészeti tevékenységének, készségének fejlesztése
8520321 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti
ágban
- az alapfokú művészeti ismeretek oktatása

b) Kiegészítő tevékenysége: nincs
21. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
c) Az alapító okiratnak a FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON című szövegrésze
a szövegrészt megelőzően 22. sorszámmal egészül ki.
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d) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNYEKRE BÍZOTT VAGYON FELETI
RENDELKEZÉSI JOG című szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 23. sorszámmal
egészül ki.
e) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK című
szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 24. sorszámmal egészül ki.
f)

7.

Az alapító okirat ZÁRADÉKA az alábbiak szerint módosul:
„Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ………./2009. (…..) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a
módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.”

Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a) Az alapító okiratnak „AZ INTÉZMÉNY
Neve
Székhelye
Telephelyei
Alapítója
Alapítás időpontja
Felügyeleti szerve
Fenntartó neve, címe

Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.
Oroszlány Városi Tanács
1950. szeptember 1.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Oroszlány Város Önkormányzata
Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Típusa
összetett iskola
Működési területe
Oroszlány város
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága teljes jogkörű költségvetési szerv
Gazdálkodása megszervezésének módja
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Maximális tanulólétszám
435 fő
Szakágazati besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás”
szövegrésze az alábbiak szerint módosul:

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
8. Közfeladata:
9. Szakágazati besorolása:
10. Az intézmény típusa:
11. Évfolyamok száma:
12. Maximális tanulólétszám:
13. Tagozat megnevezése:
14. Működési köre:

Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.
nincs
031969
Oroszlány Városi Tanács
1950. szeptember 1.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Középfokú oktatás
853200 Szakmai középfokú oktatás
Összetett iskola
9-14. évfolyam
435 fő
nappali,
felnőtt (esti, levelező)
Oroszlány Város és Komárom-Esztergom megye közigazgatási
területe

15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
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A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
16. Vezetőjének kinevezési rendje:

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

b) Az alapító okiratnak „A TEVÉKENYSÉG
a.

Ellátandó alaptevékenysége:
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák lebonyolítására:
31 521 10
Géplakatos: 4 félév
31 521 11
Hegesztő: 4 félév
31 521 25
Szerkezetlakatos: 4 félév
33 521 07
Szerszámkészítő: 4 félév
31 521 09/01 Gépi forgácsoló/ esztergályos: 4 félév
33 54205/33 03 Szabó/női szabó: 6 félév
31 521 11/01
Eljárás szerinti hegesztő (ívhegesztés): 4 félév
31 521 07
Finommechanikai műszerész: 4 félév
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi és technikus-képesítő vizsgák lebonyolítása a következő
szakirányokban:
54 523 01
Elektronikai technikus: 4 félév
52 5423 06
Mechatronikai technikus: 4 félév
52 5411 08
Ruhaipari technikus: 4 félév
52 5499 01
Automatizálási technikus: 4 félév
55 5442 04
Gépipari számítástechnikai technikus :4 félév
52 5423 07
Műszaki számítástechnikai technikus: 4 félév
52 5423 03
Ipari informatikai technikus: 4 félév
54 4641 07
CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus: 4 félév
54 4641 04
Számítástechnikai programozó: 4 félév
52 5432 01
Fémipari anyagtechnikus: 4 félév
52 523 01/54 01 Automatikai műszerész/ automatikai technikus: 4 félév + 800 óra
54 521 01
Gépgyártás-technológiai technikus: 4 félév
52 523 03/54 01 Mechatronikai műszerész/ mechatronikai technikus: 4 félév+ 800 óra
54 481 03/54 02/52 02 Informatikai-rendszergazda/ informatikai műszerész/ számítástechnikai
szoftverüzemeltető: 4 félév
54 481 01/31 01 CAD-CAM-informatikus/számítógépes műszaki rajzoló. 4 félév
54 481 04/54 03/54 04 Informatika/ ipari informatikus/ műszaki informatikus: 4 félév
54 542 01/54 02 Könnyűipari technikus/ textil- és ruhaipari technikus: 4 félév
54 211 07
Divat- stílustervező asszisztens: 4 félév
felzárkóztató oktatás,
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-

-

b.

korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,
az intézményben iskolai oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetésének biztosítása,
az iskolarendszeren kívüli szakképzés és szakmai továbbképzés, TEAOR száma: 8034,
felnőtt és egyéb oktatás, átképző tanfolyamok szervezése, TEAOR száma: 8040,
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr
54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus
ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás,
évfolyamok száma: 9-14 évfolyam.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.” szövegrésze az alábbiak szerint módosul:

18. Szakfeladat 2009. december 31-ig
802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák lebonyolítására
(szakmai alapozás):
31 521 10 1000 00 00
Géplakatos 9-10. évfolyam
31 521 11 0000 00 00
Hegesztő: 9-10. évfolyam
31 521 24 1000 00 00
Szerkezetlakatos: 9-10. évfolyam
33 521 08 0000 00 00
Szerszámkészítő: 9-10. évfolyam
31 521 09 1000 00 00
Gépi forgácsoló: 9-10. évfolyam
33 542 05 0010 33 01
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 9-10. évfolyam
33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó: 9-10. évfolyam
33 542 05 0010 33 03
Női szabó: 9-10. évfolyam
33 521 04 1000 00 00
Villanyszerelő: 9-10. évfolyam
31 521 07 1000 00 00
Finommechanikai műszerész: 9-10. évfolyam
33 523 01 1000 00 00
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 9-10. évfolyam
-

felzárkóztató oktatás (1 éves, szakképző évfolyamra felzárkóztató oktatás)
iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását

802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsga lebonyolítása a következő szakirányokban
(szakmai alapozás):
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04

Elektronikai technikus: 9-12. évfolyam
Mechatronikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ruhaipari technikus: 9-12. évfolyam
Textilipari technikus: 9-12. évfolyam
Informatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ipari informatikai technikus: 9-12. évfolyam
Műszaki informatikus: 9-12. évfolyam
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54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
52 523 01 1000 00 00
-

Gépgyártás-technológiai technikus: 9-12. évfolyam
CAD-CAM informatikus: 9-12. évfolyam
Divat- stílustervező: 9-12. évfolyam
Automatikai műszerész: 9-12. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását

802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
Szakiskolai szakképző évfolyam:
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00

Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 év

Érettségire épülő szakképző évfolyam (technikus képzés)
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
-

Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

802199 Szakközépiskolai felnőttoktatás
-

felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
54 862 01 0000 00 00
52 523 01 0001 54 01
52 523 03 0001 54 01
54 481 01 0100 31 01

Gépipari minőségellenőr:1200 óra
Munkavédelmi technikus: 300 óra
Automatikai technikus: 800 óra
Mechatronikai technikus: 800 óra
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
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54 481 03 0100 52 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra

802263 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
31 521 02 0000 00 00
-

CNC forgácsoló: 1200 óra

felnőtt és egyéb oktatás, átképző tanfolyamok szervezése, TEAOR száma: 8531, 8532

804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
-

ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás, TEAOR
száma: 8559

924036 Diáksport
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
az intézményben iskolai oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetésének biztosítása,
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
19. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés (szakmai alapozás):
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
52 523 01 1000 00 00
-

Elektronikai technikus: 9-12. évfolyam
Mechatronikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ruhaipari technikus: 9-12. évfolyam
Textilipari technikus: 9-12. évfolyam
Informatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ipari informatikai technikus: 9-12. évfolyam
Műszaki informatikus: 9-12. évfolyam
Gépgyártás-technológiai technikus: 9-12. évfolyam
CAD-CAM informatikus: 9-12. évfolyam
Divat- stílustervező: 9-12. évfolyam
Automatikai műszerész: 9-12. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

8531221 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos
nevelési igényű tanulók integrált oktatását
8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00

Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
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31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00

Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év

8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
Géplakatos: 3 év
31 521 11 0000 00 00
Hegesztő: 2 év
31 521 24 1000 00 00
Szerkezetlakatos: 3 év
33 521 08 0000 00 00
Szerszámkészítő: 3 év
31 521 09 1000 00 00
Gépi forgácsoló: 3 év
33 542 05 0010 33 01
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó: 3 év
33 542 05 0010 33 03
Női szabó: 3 év
33 521 04 1000 00 00
Villanyszerelő: 3 év
31 521 07 1000 00 00
Finommechanikai műszerész: 2 év
33 523 01 1000 00 00
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
54 523 01 0000 00 00
Elektronikai technikus: 2 év
52 523 03 0000 00 00
Mechatronikai műszerész: 2 év
54 542 01 0010 54 02
Ruhaipari technikus: 2 év
54 542 01 0010 54 03
Textilipari technikus: 2 év
54 481 03 0010 54 02
Informatikai műszerész: 2 év
54 481 04 0010 54 03
Ipari informatikai technikus: 2 év
54 481 04 0010 54 04
Műszaki informatikus: 2 év
54 521 01 0000 00 00
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
54 481 01 1000 00 00
CAD-CAM informatikus: 2 év
54 211 07 0000 00 00
Divat- stílustervező: 3 év

8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés
8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák
lebonyolítására (szakmai alapozás):
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00

Géplakatos 9-10. évfolyam
Hegesztő: 9-10. évfolyam
Szerkezetlakatos: 9-10. évfolyam
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33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
-

Szerszámkészítő: 9-10. évfolyam
Gépi forgácsoló: 9-10. évfolyam
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 9-10. évfolyam
Férfiszabó: 9-10. évfolyam
Női szabó: 9-10. évfolyam
Villanyszerelő: 9-10. évfolyam
Finommechanikai műszerész: 9-10. évfolyam
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 9-10. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos
nevelési igényű tanulók integrált oktatását
8531341 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
(1 éves, szakképző évfolyamra felzárkóztató oktatás)
-

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
8532241 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás, TEAOR
száma: 8559
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9101231 Könyvtári szolgáltatások
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés
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b) Kiegészítő tevékenysége:
8532142 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
8532242 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
c) Kisegítő tevékenysége:
6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: max. 2%.
20. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
c) Az alapító okiratnak a FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON című szövegrésze
a szövegrészt megelőzően 21. sorszámmal egészül ki.
d) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNYEKRE BÍZOTT VAGYON FELETI
RENDELKEZÉSI JOG című szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 22. sorszámmal
egészül ki.
e) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK című
szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 23. sorszámmal egészül ki.
f)

8.

Az alapító okirat ZÁRADÉKA az alábbiak szerint módosul:
„Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ………./2009. (…..) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a
módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.”

Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a) Az alapító okiratnak „AZ INTÉZMÉNY
Neve
Székhelye
Telephelyei
Alapítója
Alapítás időpontja
Felügyeleti szerve
Fenntartó neve, címe

Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2.
Oroszlány Városi Tanács
1960. szeptember 1.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Oroszlány Város Önkormányzata
Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
Típusa
összetett iskola
Működési területe
Oroszlány város
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága
teljes jogkörű költségvetési szerv
Gazdálkodása, megszervezésének módja
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Maximális tanulólétszám
Szakágazati besorolása:

720 fő
853100 Általános középfokú oktatás”

szövegrésze az alábbiak szerint módosul:

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:

Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2.
nincs
031932
Oroszlány Városi Tanács
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6. Alapítás időpontja:
1960. szeptember 1.
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alap- és középfokú oktatás
9. Szakágazati besorolása:
853100 Általános középfokú oktatás
10. Az intézmény típusa:
Összetett iskola
11. Évfolyamok száma:
5-14. évfolyam
12. Maximális tanulólétszám:
720 fő
13. Tagozat megnevezése:
nappali,
felnőtt (esti, levelező)
14. Működési köre:
Oroszlány Város és Komárom-Esztergom megye közigazgatási
területe
15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
16. Vezetőjének kinevezési rendje:

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

b) Az alapító okiratnak „A TEVÉKENYSÉG

a.

Ellátandó alaptevékenysége:
Az általános iskolai és a középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint
érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás
iskolás korúak, és felnőttek részére.
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
Iskolai könyvtár működtetése.
A tankönyvellátás biztosítása.
Osztálykirándulások, táborozások lebonyolítása.
A gimnáziumi és szakközépiskolai képzésben részesülő tanulók meleg étkeztetése.
Az 5-8. évfolyamon tanulószoba biztosítása.
Az idegen nyelvi képzést előkészítő 9. évfolyam szervezése.
Évfolyamok száma: 5-14. évfolyam.
Az iskolai tanműhelyben történő gyakorlati képzés.
A szakképzési évfolyamon középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében a szakmai
vizsgára felkészítés (iskolarendszeren belüli és iskolarendszeren kívüli képzési és vizsgáztatási
formában) a következő szakmában:
33 4641 01
Számítógép-kezelő (használó): 2 félév
54 481 03/52 02
Informatikai rendszergazda/számítástechnikai szoftverüzemeltető:
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4 félév
54 481 04/54 01
Informatikus/ gazdasági informatikus: 4 félév
54 850 02
Környezet- és természetvédelmi technikus: 4 félév
54 524 02
Vegyipari technikus: 4 félév
52 214 01
Lakberendező 2000 óra
52 813 01/33 01/52 02/54 01 Sportedző/ sportoktató/ sportedző/ rekreációs mozgásprogram-vezető
1000 óra+1000 óra
52 813 02
Sportszervező menedzser 1000 óra
55 341 01/55 02/ 55 03
Mozgóképgyártó szakasszisztens/ médiatechnológus asszisztens/ televízió
műsorgyártó szakasszisztens: 4 félév
54 213 03/54 04
Multimédia-alkalmazásfejlesztő/ multimédiafejlesztő: 1400 óra
54 812 01
Idegenvezető: 4 félév
54 345 02/31 01/31 02/31 03/54 01 Logisztikai ügyintéző/ anyagbeszerző/ árutérítő/ veszélyesáruügyintéző/ nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 4 félév
54 211 09/54 01
Grafikus/ alkalmazott grafikus: 4 félév
A grafikus/ alkalmazott grafikus szakma esetében a 9-13. évfolyamon történő
párhuzamos képzés.
b. Ellátandó vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.” szövegrésze az alábbiak szerint módosul:
18. Szakfeladat 2009. december 31-ig
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás
- a tanulók 8 évfolyamon történő felkészítése az érdeklődésüknek, képességüknek és
tehetségüknek megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a
pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre,
- képesség-kibontakoztató felkészítés,
- iskolai könyvtár működtetése,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
- korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
802144 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
- középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás iskolás korúak
részére
- iskolai könyvtár működtetése,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
802155 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, gimnáziumi nevelése, oktatása
- korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
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802166 Gimnáziumi felnőttoktatás
- középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás felnőttek részére
802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
- a szakközépiskolai oktatás keretében 9-13. évfolyamon felkészítés érettségi és szakmai
vizsgára
802188 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
- korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
802199 Szakközépiskolai felnőtt oktatás

802241 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
- Az iskolai tanműhelyben történő gyakorlati képzés.
- A szakképzési évfolyamon középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében a
szakmai vizsgára felkészítés a következő szakmában:
52 813 01 0100 33 01
52 813 01 0010 52 01
52 813 01 0010 52 02
52 813 01 0001 54 01
52 813 02 0000
52 1811 02
54 211 09
54 211 09 0010 54 01
52 214 01 0000
55 213 02
55 213 02 0010 55 03
54 481 03
54 481 03 0100 52 01
54 481 03 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07
54 4641 03
54 481 04
54 481 04 0010 54 01
54 213 04
54 213 04 0010 54 04
52 5412 01
54 524 02 1000
54 524 02 0100 33 02
54 534 02 0001 54 01
54 524 02 0001 54 04
54 850 02 0000
54 850 02 0100 33 02
54 345 02 0000
54 345 02 0100 31 01
54 345 02 0100 31 02
54 345 02 0100 52 01
54 345 02 0001 54 01

Sportoktató 500 óra
Fitness-wellness asszisztens 1000 óra
Sportedző 1000 óra
Rekreációs mozgásprogram-vezető 1000 óra
Sportszervező, - menedzser 1000 óra
Grafikus 2 év
Grafikus 2 év, 5 év
Alkalmazott grafikus 3600 óra
Lakberendező 2000 óra
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
Informatikai rendszergazda 2 év
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
Webmester 2 év
Informatikus 2 év
Informatikus 2 év
Gazdasági informatikus 2 év
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
Multimédiafejlesztő 1400 óra
Általános vegyésztechnikus 2 év
Vegyipari technikus 2 év
Vegyi anyag gyártó 600 óra
Biotechnológus technikus 600 óra
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
Logisztikai ügyintéző 2 év
Anyagbeszerző 400 óra
Áruterítő 400 óra
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
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54 812 01 1000
54 212 07
54 212 07 0010 54 01
54 212 07 0010 54 02
54 212 07 0010 54 03
54 212 07 0010 54 04

Idegenvezető 2 év
Táncos 2, 5 év
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
Néptáncos 2, 5 év
Színházi táncos 2, 5 év

802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő
iskolai oktatás
- korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását

802263 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőtt oktatás
804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
804028 Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
924036 Diáksport
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
- az általános- és középiskolai nappali rendszerű oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetése
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
19. Tevékenységei 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató felkészítés,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés
8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- a tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás
- tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
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8531121 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás felnőttek részére
8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon)
- A szakképzési évfolyamon középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében a
szakmai vizsgára felkészítés
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
8531221 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
52 813 01 0100 33 01
Sportoktató 500 óra
52 813 01 0010 52 01
Fitness-wellness asszisztens 1000 óra
52 813 01 0010 52 02
Sportedző 1000 óra
52 813 01 0001 54 01
Rekreációs mozgásprogram-vezető 1000 óra
52 813 02 0000
Sportszervező, - menedzser 1000 óra
52 1811 02
Grafikus 2 év
54 211 09
Grafikus 2 év, 5 év
54 211 09 0010 54 01
Alkalmazott grafikus 3600 óra
52 214 01 0000
Lakberendező 2000 óra
55 213 02
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
55 213 02 0010 55 03
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
54 481 03
Informatikai rendszergazda 2 év
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
54 481 03 0010 54 01
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
54 481 03 0010 54 05
Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
54 481 03 0010 54 07
Webmester 2 év
54 4641 03
Informatikus 2 év
54 481 04
Informatikus 2 év
54 481 04 0010 54 01
Gazdasági informatikus 2 év
54 213 04
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
54 213 04 0010 54 04
Multimédiafejlesztő 1400 óra
52 5412 01
Általános vegyésztechnikus 2 év
54 524 02 1000
Vegyipari technikus 2 év
54 524 02 0100 33 02
Vegyi anyag gyártó 600 óra
54 534 02 0001 54 01
Biotechnológus technikus 600 óra
54 524 02 0001 54 04
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
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54 850 02 0000
54 850 02 0100 33 02
54 345 02 0000
54 345 02 0100 31 01
54 345 02 0100 31 02
54 345 02 0100 52 01
54 345 02 0001 54 01
54 812 01 1000
54 212 07
54 212 07 0010 54 01
54 212 07 0010 54 02
54 212 07 0010 54 03
54 212 07 0010 54 04

Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
Logisztikai ügyintéző 2 év
Anyagbeszerző 400 óra
Áruterítő 400 óra
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
Idegenvezető 2 év
Táncos 2, 5 év
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
Néptáncos 2, 5 év
Színházi táncos 2, 5 év

8532121 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
8532221 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
8532241 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9101231 Könyvtári szolgáltatások
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
8532142 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
8532242 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
c) Kisegítő tevékenysége
6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: max. 10%.
20. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
c) Az alapító okiratnak a FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON című szövegrésze
a szövegrészt megelőzően 21. sorszámmal egészül ki.
d) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNYEKRE BÍZOTT VAGYON FELETI
RENDELKEZÉSI JOG című szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 22. sorszámmal
egészül ki.
e) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK című
szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 23. sorszámmal egészül ki.
f)

Az alapító okirat ZÁRADÉKA az alábbiak szerint módosul:
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„Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ………./2009. (…..) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a
módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.”

9.

Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

a) Az alapító okiratnak „AZ INTÉZMÉNY
Művelődési Központ és Könyvtár
2840 Oroszlány, Fő tér 1.
Oroszlány Város Önkormányzata
1991. június 15.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Típusa
Közművelődési intézmény
Működési területe
Oroszlány város
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága
teljes jogkörű költségvetési szerv
Gazdálkodása, megszervezésének módja
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Szakágazati besorolása
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység”
Neve
Székhelye
Alapítója
Alapítás időpontja
Felügyeleti szerve
Fenntartó neve, címe

szövegrész az alábbiak szerint módosul:
1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. Az intézmény alapítója:
5. Alapítás időpontja:
6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:

Művelődési Központ és Könyvtár
2840 Oroszlány, Fő tér 1.
nincs
Oroszlány Város Önkormányzata
1991. június 15.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Könyvtári, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Közművelődési intézmény
Oroszlány Város közigazgatási területe

7. Közfeladata:
8. Szakágazati besorolása:
9. Az intézmény típusa:
10. Működési köre:
11. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

12. Vezetőjének kinevezési rendje:

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
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b) Az alapító okiratnak „A TEVÉKENYSÉG
a.

Ellátandó alaptevékenysége:
ellátja a városi könyvtárakra megállapított normatíva szerinti teljes körű könyvtári szolgáltatást,
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és az érdeklődők számára
rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
támogatja az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,
statisztikai adatszolgáltatást nyújt,
segíti a gyerekek olvasóvá nevelését,
számítógépes információs szolgáltatást nyújt saját adatbázisa alapján, valamint az interneten
keresztül más könyvtárak adatbázisaiból,
művészeti és természettudományi ismeretterjesztés végzése, kulturális öntevékenység feltételeinek
megszervezése,
állampolgári jog gyakorlására való felkészülés segítése, rendszeres tanácsadó és információszolgáltatás, önképzés intézményes támogatása, a közösségi művelődés, társas élet, szórakozás
különböző önszerveződő csoportok és rendezvények formájában történő kielégítése,
szervezi a város hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatait,
segíti a helyi hagyományok feltárását, megőrzését,
részt vesz a helyi idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében,
a városi lakosság minden rétege számára igényei szerinti színvonalas, szórakoztató programokat
szervez,
a városból hiányzó, illetve nem teljes kínálatú szolgáltatások alkalmi szervezése.

b.

Alaptevékenységéhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység:
mozi működtetés.

c.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.” szövegrésze az alábbiak szerint módosul:

14. Szakfeladat 2009. december 31-ig
923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység
ellátja a városi könyvtárakra megállapított normatíva szerinti teljes körű könyvtári szolgáltatást,
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és az érdeklődők számára
rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
támogatja az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,
statisztikai adatszolgáltatást nyújt,
segíti a gyerekek olvasóvá nevelését,
számítógépes információs szolgáltatást nyújt saját adatbázisa alapján, valamint az interneten
keresztül
más könyvtárak adatbázisaiból,
módszertani szakmai segítése a város oktatási intézményeiben működő könyvtáraknak,
zenei, video, cd állományának gondozása és rendelkezésre bocsátása

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
művészeti és természettudományi ismeretterjesztés végzése, kulturális öntevékenység feltételeinek
megszervezése,
állampolgári jog gyakorlására való felkészülés segítése, rendszeres tanácsadó és információszolgáltatás, önképzés intézményes támogatása, a közösségi művelődés, társas élet, szórakozás
különböző önszerveződő csoportok és rendezvények formájában történő kielégítése,
szervezi a város hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatait,
segíti a helyi hagyományok feltárását, megőrzését,
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részt vesz a helyi idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében,
a városi lakosság minden rétege számára igényei szerinti színvonalas, szórakoztató programokat
szervez,
a városból hiányzó, illetve nem teljes kínálatú szolgáltatások alkalmi szervezése
képző-, ipar-, és egyéb művészeti kiállítások szervezése
ismeretterjesztő és készségfejlesztő tanfolyamok szervezése
kistérségi kulturális feladatok ellátása

751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Kiegészítő tevékenység
751956 A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység
mozi működtetés
gyermek és ifjúsági korosztály részére a tanítási szünet idejére a szabadidős foglalkozások és
táboroztatások lehetőségének biztosítása

15. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9101231 Könyvtári szolgáltatások
ellátja a városi könyvtárakra megállapított normatíva szerinti teljes körű könyvtári szolgáltatást,
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és az érdeklődők számára
rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
támogatja az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,
statisztikai adatszolgáltatást nyújt,
segíti a gyerekek olvasóvá nevelését,
számítógépes információs szolgáltatást nyújt saját adatbázisa alapján, valamint az interneten
keresztül
más könyvtárak adatbázisaiból,
módszertani szakmai segítése a város oktatási intézményeiben működő könyvtáraknak,
zenei, video, cd állományának gondozása és rendelkezésre bocsátása

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
művészeti és természettudományi ismeretterjesztés végzése, kulturális öntevékenység feltételeinek
megszervezése,
állampolgári jog gyakorlására való felkészülés segítése, rendszeres tanácsadó és információszolgáltatás, önképzés intézményes támogatása, a közösségi művelődés, társas élet, szórakozás
különböző önszerveződő csoportok és rendezvények formájában történő kielégítése,
szervezi a város hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatait,
segíti a helyi hagyományok feltárását, megőrzését,
részt vesz a helyi idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében,
a városi lakosság minden rétege számára igényei szerinti színvonalas, szórakoztató programokat
szervez,
a városból hiányzó, illetve nem teljes kínálatú szolgáltatások alkalmi szervezése,
képző-, ipar-, és egyéb művészeti kiállítások szervezése
ismeretterjesztő és készségfejlesztő tanfolyamok szervezése
kistérségi kulturális feladatok ellátása

9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
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b) Kiegészítő tevékenysége:
5914112 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános
vetítési helyeken
9105012 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
16. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.

c) Az alapító okiratnak a FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON című szövegrésze
a szövegrészt megelőzően 17. sorszámmal egészül ki.
d) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNYEKRE BÍZOTT VAGYON FELETI
RENDELKEZÉSI JOG című szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 18. sorszámmal
egészül ki.
e) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK című
szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 19. sorszámmal egészül ki.
f)

10.

Az alapító okirat ZÁRADÉKA az alábbiak szerint módosul:
„Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ………./2009. (…..) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a
módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.”

Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a) Az alapító okiratnak „AZ INTÉZMÉNY
Neve
Székhelye
Telephelyei

Önkormányzati Szociális Szolgálat
2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
2840 Oroszlány, Mátyás király utca. 7.
2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7.
2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
Alapítója
Oroszlány Város Önkormányzata
Alapítás időpontja
1992. december 15.
Felügyeleti szerve
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Fenntartó neve, címe
Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány Rákóczi Ferenc út 78.
Besorolása
alap és szakosított ellátást biztosító szociális intézmény
Típusa
integrált intézmény
Működési területe
Oroszlány város, a Családok Átmeneti Otthonában 6 férőhelyen
a Közép-dunántúli Régió
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága teljes jogkörű költségvetési szerv
Gazdálkodása, megszervezésének módja
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Szakágazati besorolása:
889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül”
szövegrésze az alábbiak szerint módosul:

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelyei:

Önkormányzati Szociális Szolgálat
2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
2840 Oroszlány, Mátyás Király utca 7.
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2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7.
2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
201276
Oroszlány, Város Önkormányzata
1992. december 15.

4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alap és szakosított ellátást biztosító szociális intézmény
9. Szakágazati besorolása:
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül
10. Az intézmény típusa:
Integrált intézmény
11. Működési köre:
Oroszlány Város, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Környe
községek közigazgatási területe, a Családok Átmeneti
Otthonában 6 férőhelyen a Közép-dunántúli régió
12. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

13. Vezetőjének kinevezési rendje:

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján határozatlan időre adhat
intézményvezetésre kinevezést.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

b) Az alapító okiratnak „A TEVÉKENYSÉG

A. Ellátandó alaptevékenysége:
a. Gondozási egység keretén belül
Étkeztetés keretében házhozszállítással, illetve elvitellel biztosít ebédet azoknak, akik szociális
rászorultságuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai– illetve szenvedélybetegségük, valamint egészségi
állapotuk miatt azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan vagy átmenetileg nem képesek
biztosítani. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20.
Házi-gondozói szolgálat, házi segítségnyújtás azon időskorúaknak, akik önmaguk ellátására nem
képesek és a családi gondozást nélkülözik. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20.
Időskorúak részére biztosított gondozás
Nappali ellátás idősek klubja: telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi J. u. 7.
Férőhelyek száma: 40.
Átmeneti bentlakásos elhelyezés időskorúak gondozóházában „Időskorúak Átmeneti Otthona”
elnevezéssel Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi J. u. 7., Férőhelyek száma: 30.
b. Hajléktalan ellátó egység keretén belül
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére 30 fős népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király u. 7.
Nappali melegedő. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király u. 7. Férőhelyek száma: 40.
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király u. 7.
Férőhelyek száma: 50.
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c. Családsegítő és gyermekjóléti egység keretén belül
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
Családsegítés, családgondozás, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti
alapellátás, kríziskezelés végzése, mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u.
20.
A szociális szolgáltatás, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és
szolgáltatásokat igénylők tájékoztatása az ellátáshoz történő hozzáférhetőségről és igénybevételi
szabályiról. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20.
Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst S. u. 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése
d. Bölcsődei intézményegység
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 90 férőhelyen.
Tíz férőhelyen rehabilitációs csoport gondozása (valamilyen szempontból károsodott, vagy
fogyatékos gyermekek hat éves korig) szakmai irányelvek alapján.
ellátja a korai fejlesztés, gondozás és a fejlesztő felkészítés keretében az értelmileg akadályozott
testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem visszavezethető, a nevelési
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését,
fejlesztő felkészítését.
e. Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén
- Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
- családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe
községek területén.
B.

Ellátandó vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.” szövegrész az alábbiak szerint módosul:

15. Szakfeladat 2009. december 31-ig
A. Ellátandó alaptevékenysége:
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
a) Gondozási egység keretein belül
853255 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, házhozszállítással, illetve elvitellel biztosít ebédet
azoknak, akik szociális rászorultságuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai– illetve
szenvedélybetegségük, valamint egészségi állapotuk miatt azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak
tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
853233 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
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gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
853266 Nappali szociális ellátás
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
853255 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
853266 Nappali szociális ellátás
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
853244 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.

d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
853211 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 90 férőhelyen.
Tíz férőhelyen rehabilitációs csoport gondozása (valamilyen szempontból károsodott, vagy
fogyatékos gyermekek hat éves korig) szakmai irányelvek alapján.
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ellátja a korai fejlesztés, gondozás és a fejlesztő felkészítés keretében az értelmileg akadályozott
testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem visszavezethető, a nevelési
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését,
fejlesztő felkészítését.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.

e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
853266 Nappali szociális ellátás
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
853233 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
853244 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.

16. Tevékenysége 2010. január 1-től
A) Alaptevékenysége
5629171 Munkahelyi étkeztetés
a) Gondozási egység keretein belül
8899211 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, házhozszállítással, illetve elvitellel biztosít ebédet
azoknak, akik szociális rászorultságuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai– illetve
szenvedélybetegségük, valamint egészségi állapotuk miatt azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak
tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
8899221 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
8810111 Idősek nappali ellátása
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
8730121 Időskorúak átmeneti ellátása
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
8899211 Szociális étkeztetés
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Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.

8899131 Nappali melegedő
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
8899241 Családsegítés
-

Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.

8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás
-

Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése

d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
8891011 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 90 férőhelyen.

Tíz férőhelyen rehabilitációs csoport gondozása (valamilyen szempontból károsodott, vagy fogyatékos
gyermekek hat éves korig) szakmai irányelvek alapján.
8560121 Korai fejlesztés, gondozás
ellátja a korai fejlesztés, gondozás keretében az értelmileg akadályozott testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem visszavezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését
8560131 Fejlesztő felkészítés
ellátja a fejlesztő felkészítés keretében az értelmileg akadályozott testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
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organikus okra vissza nem visszavezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztő felkészítését.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
8899131 Nappali melegedő
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
8899221 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
8899241 Családsegítés
-

családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.

8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
B) Kiegészítő tevékenysége:
5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás
5629172 Munkahelyi étkeztetés
17. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
c) Az alapító okiratnak a FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON című szövegrésze
a szövegrészt megelőzően 18. sorszámmal egészül ki.
d) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNYEKRE BÍZOTT VAGYON FELETI
RENDELKEZÉSI JOG című szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 19. sorszámmal
egészül ki.
e) Az alapító okiratnak az INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK című
szövegrésze a szövegrészt megelőzően a 20. sorszámmal egészül ki.
f)

Az alapító okirat ZÁRADÉKA az alábbiak szerint módosul:
„Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (I. 27.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ………./2009. (…..) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a
módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.”

11. Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
a) Az alapító okiratnak „AZ INTÉZMÉNY
Neve
Székhelye
Alapítója
Alapítás időpontja
Felügyeleti szerve
Fenntartó neve, címe

Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1990. október 25.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
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Előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultsága
Gazdálkodása megszervezésének
módja
Vezetőjének kinevezési rendje
Szakágazati besorolása:

teljes jogkörű költségvetési szerv
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
pályázat útján a mindenkori vonatkozó jogszabályok szerint
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége”

szövegrésze az alábbiak szerint módosul:
1.
2.
3.
4.
5.

A költségvetési szerv neve:
A költségvetési szerv székhelye:
A költségvetési szerv alapítója:
Alapítás időpontja:
Alapítói jogokkal felruházott
irányító szerv neve, székhelye:

6. Közfeladata:

7. Szakágazati besorolása:
8. Illetékessége:
Okmányiroda körzetközponti
feladatok tekintetében:

Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2840. Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1990. október 25.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840. Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Oroszlány Város Önkormányzata működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Oroszlány Város közigazgatási területe
Oroszlány város, Bokod község, Dad község, Kecskéd község,
Kömlőd község, Szákszend község közigazgatási területe

Gyermekvédelmi és gyámügyi
igazgatási feladatok tekintetében: Oroszlány város, Bokod község, Dad község, Kecskéd község,
Kömlőd község, Szákszend község közigazgatási területe
Építésügyi körzetközponti
feladatok tekintetében:
Oroszlány város, Bokod község, Dad község, Kecskéd község,
Kömlőd község, Szákszend község közigazgatási területe
9. A költségvetési szerv típus
típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közhatalmi költségvetési szerv
Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultsága:
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
10. Vezetőjének kinevezési rendje:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (1)
bekezdése szerint a Képviselő-testület – pályázat alapján – a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, határozatlan időre.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:
A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Ktv.)
A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény (Mt.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.)

b) Az alapító okiratnak „A TEVÉKENYSÉG
a.

Ellátandó alaptevékenysége
Oroszlány Város Önkormányzatának működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
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- Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testület, bizottság) kapcsolódó adminisztratív
feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítését, a vezetést segítő törzskari funkciókat,
valamint a belső munkaszervezési igazgatási teendőket.
- Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati (közszolgáltatási, önkormányzati hatósági
és egyéb) döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.
- Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat, a jegyző, a hivatal köztisztviselői
számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, vagyis
döntésre előkészíti az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának
megszervezéséről.
- Ellátja az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait.
- Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján ellátja a társult
települési önkormányzatok (Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Szákszend polgármesteri
hivatalainak és költségvetési szerveinek, továbbá a társulás önmaga és munkaszervezetének felügyeleti
jellegű és belső ellenőrzési feladatait.
b.

Ellátandó vállalkozási tevékenysége
- vállalkozási tevékenységet nem végez” szövegrésze az alábbiak szerint módosul:

12. Tevékenysége a szakfeladatrend szerint 2009. december 31-ig:
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
452025
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
551315
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
631211
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
751153
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
- Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testület, bizottság) kapcsolódó
adminisztratív feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítését, a vezetést segítő
törzskari funkciókat, valamint a belső munkaszervezési igazgatási teendőket.
- Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati (közszolgáltatási, önkormányzati
hatósági és egyéb) döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.
- Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat, a jegyző, a hivatal
köztisztviselői számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási
feladatokat, vagyis döntésre előkészíti az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések
végrehajtásának megszervezéséről.
- Ellátja az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait.
- Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján ellátja a
társult települési önkormányzatok (Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Szákszend
polgármesteri hivatalainak és költségvetési szerveinek, továbbá a társulás önmaga és
munkaszervezetének felügyeleti jellegű és belső ellenőrzési feladatait.
751164
tevékenysége
751175
végrehajtása
751186
végrehajtása
751845
751867
751878
751922
751966
nem tervezhető
751999
801115

Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra
elszámolásai
Finanszírozási műveletek elszámolásai
Óvodai nevelés
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801214
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
801225
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai
nevelése, oktatása
801313
Alapfokú művészet-oktatás
802144
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
805212
Pedagógiai szakszolgálat
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
852018 Állategészségügyi tevékenység
853211 Bölcsődei ellátás
853266 Nappali szociális ellátás
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
930921 Családi ünnepek szervezése
13. Tevékenysége a szakfeladatrend szerint 2010. január 1-től:
a) Alaptevékenysége:
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
3600001
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
4211001 Út, autópálya építése
5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7500001
Állat-egészségügyi ellátás
8130001
Zöldterület-kezelés
8411121
Önkormányzati jogalkotás
8411141
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység
8411151
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411161 Országos, település és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
8411171
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411181
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411241
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
8411271
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
8414011
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
8414021
Közvilágítás
8414031
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
8419011
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8424211
Közterület rendjének fenntartása
8510001
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8520001
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8530001
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8700001
Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex ellátása
8800001
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
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8821111
8821121
8821131
8821141
8821151
8821161
8821171
8821181
8821191
8821211
8821221
8821231
8821241
8821251
8821291
8822011
8822021
8822031
8899351
8899361
8899421
8899431
8903011
8903021
8904411
8904421
8904431
8906031
9105021
9311021
9312061
9313011
9329111
9603021

Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Szakszervezeti tevékenység támogatása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Köztemető-fenntartás és működtetés

b.) Kiegészítő tevékenysége: nincs
14. A hivatal kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
c) Az alapító okirat ZÁRADÉKA az alábbiak szerint módosul:
„Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2008. (I.29.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ………./2009. (…..) Kt. számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a
módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.”

12.

7

13.

8

Elfogadja a Pedagógia Szakszolgálat átalakító okiratát a határozat 12. számú melléklete szerint.

Elfogadja a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó alapító okiratát a határozat 13. számú melléklete
szerint.
7
8

Módosította a 96/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Módosította a 96/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
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14. Elfogadja Oroszlány Város Óvodái, József Attila Általános Iskola, Ságvári Endre Általános Iskola, Benedek
Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat, Bakfark
Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola, Lengyel József
Gimnázium és Szakközépiskola, Művelődési Központ és Könyvtár, Önkormányzati Szociális Szolgálat és
Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala alapító okiratainak az 1-11. pontban
meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a határozat 1-11. számú
melléklete szerint.
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1. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelyei:

Oroszlány Város Óvodái
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 67.
Borbála-telepi Óvoda 2840 Oroszlány, Radnóti Miklós utca 1.
Malom sori Óvoda, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 16/a.
Táncsics Mihály Óvoda, 2840 Oroszlány, Mester utca 1.
031688
Oroszlány Város Önkormányzata
1998. január 1.

4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Óvodai nevelés
9. Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
10. Az intézmény típusa:
Óvoda
11. Maximális gyermeklétszám:
565 fő
12. Működési köre:
Oroszlány Város közigazgatási területe
13. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

14. Vezetőjének kinevezési rendje:

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

16. Szakfeladat 2009. december 31-ig
801115 Óvodai nevelés
- óvodai nevelés keretében folyó személyiségfejlesztés, az iskolai élethez szükséges fejlettségi szint
elérése, a gyermekek napközbeni ellátása,
- nemzeti, etnikai kisebbség óvodáskorú gyermekek társadalmi beilleszkedését segítő foglalkoztatás –
kizárólag magyar nyelven - a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve szerinti
program alapján,
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

77

- korlátozott számban (csoportonként max. 2 fő) ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos és az ép
értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai
miatt organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
- biztosítja az önkormányzat óvodáiban az élelmezést
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
17. Tevékenységei 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8510111 Óvodai nevelés, ellátás
- óvodai nevelés keretében folyó személyiségfejlesztés, az iskolai élethez szükséges fejlettségi szint
elérése, a gyermekek napközbeni ellátása
8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- korlátozott számban (csoportonként max. 2 fő) ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos és az ép
értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai
miatt organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését
8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- nemzeti, etnikai kisebbség óvodáskorú gyermekek társadalmi beilleszkedését segítő foglalkoztatás –
kizárólag magyar nyelven - a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve szerinti
program alapján
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés
- biztosítja az önkormányzat óvodáiban az élelmezést
5629171 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás
18. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
19. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 44.492 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
- az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
- működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
- az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
- intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
- térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon
20. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
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Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
21. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2003. november 26.

Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2009. (V.26.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza.
Az alapító okirat 16. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.
Oroszlány, 2009. május 26.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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2. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
8. Közfeladata:
9. Szakágazati besorolása:

József Attila Általános Iskola
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.
nincs
031828
Oroszlány Városi Tanács
1951. szeptember 1.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Alapfokú oktatás
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével)
Általános iskola
1-8. évfolyam
710 fő
nappali
Oroszlány Város közigazgatási területe

10. Az intézmény típusa:
11. Évfolyamok száma:
12. Maximális tanulólétszám:
13. Tagozat megnevezése:
14. Működési köre:
15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

16. Vezetőjének kinevezési rendje:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.

80

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

18. Szakfeladat 2009. december 31-ig
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás
- a tanulók 8 évfolyamon történő felkészítése az érdeklődésüknek, képességüknek és
tehetségüknek megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a
pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre,
- képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása,
fejlesztő, képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán
gyógytestnevelés
- iskolai könyvtár működtetése,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása

801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
- korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
- az 1-4 évfolyamon tanulók napközis ellátása,
- az 5-8 évfolyamon tanulószoba biztosítása
924036 Diáksport
551360 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai)
gondozás
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
- az általános iskolai oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetése
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
19. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán
gyógytestnevelés
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
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8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
gyógytestnevelés
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9101231 Könyvtári szolgáltatások
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
8520112 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- bérleti díj
8520212 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- bérleti díj
20. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
21. A feladatellátást szolgáló vagyon:

-

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 25 200 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

22. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
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A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
23. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2003. április 29.

Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

ZÁRADÉK
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2008. (XII. 9.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2009. (V.26.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza.
Az alapító okirat 18. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.

Oroszlány, 2009. május 26.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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3. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
8. Közfeladata:
9. Szakágazati besorolása:

Ságvári Endre Általános Iskola
2840 Oroszlány, Ságvári Endre utca 1-3.
nincs
031829
Oroszlány Városi Tanács
1962. szeptember 1.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Alapfokú oktatás
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével)
Általános iskola
1-8. évfolyam
784 fő
nappali
Oroszlány Város közigazgatási területe

10. Az intézmény típusa:
11. Évfolyamok száma:
12. Maximális tanulólétszám:
13. Tagozat megnevezése:
14. Működési köre:
15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

16. Vezetőjének kinevezési rendje:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.
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17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

18. Szakfeladat 2009. december 31-ig
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás
- a tanulók 8 évfolyamon történő felkészítése az érdeklődésüknek, képességüknek és
tehetségüknek megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a
pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre,
- képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása,
fejlesztő, képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán
gyógytestnevelés
- iskolai könyvtár működtetése,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
- korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
az 1-4 évfolyamon tanulók napközis ellátása,
az 5-8 évfolyamon tanulószoba biztosítása,
924036 Diáksport
551360 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai)
gondozás
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
az általános iskolai oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetése,
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
19. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
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tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9101231 Könyvtári szolgáltatások
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
8520112 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- bérleti díj
8520212 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- bérleti díj
20. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
21. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 18 974 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
- az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
- működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
- az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
- intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
- térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

22. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerő86

23. Az intézmény képviseletére jogosultak

gazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2003. november 24.

Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

ZÁRADÉK
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2009. (V.26.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza.
Az alapító okirat 18. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.

Oroszlány, 2009. május 26.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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4. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Tagintézménye:

Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola
és Kollégium
2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.
Móra Ferenc Kollégium
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
038528
Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Tatabánya
1967. szeptember 1.

4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Gyógypedagógiai alapfokú és középfokú oktatás
9. Szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével)
10. Az intézmény típusa:
Összetett iskola
11. Évfolyamok száma:
előkészítő, 1-10. évfolyam
12. Maximális tanulólétszám:
120 fő
Maximális tanulólétszám a tagintézményben 77 fő
13. Tagozat megnevezése:
nappali
14. Működési köre:
Oroszlány Város, Bokod, Kecskéd, Környe, Dad, Szákszend,
Kömlőd, Vértessomló, községek közigazgatási területe
15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
16. Vezetőjének kinevezési rendje:

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

18. Szakfeladat 2009. december 31-ig
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
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organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
iskolai könyvtár működtetése,
osztálykirándulások, táborozások szervezése,
tankönyvellátás biztosítása ,
nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás a kiadott irányelvek alapján

801236 Általános iskolai felnőtt oktatás
alapfokú felnőttképzés
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakiskolai nevelése, oktatása
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
1-8 évfolyamon napközis ellátás,
9-10. évfolyamon tanulószobai ellátás
924036 Diáksport
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,
kollégiumi szabad férőhelyek értékesítése.

551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,

552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
- a tanulók meleg étkeztetése

552334 Kollégiumi, intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
19. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
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8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(5-8 évfolyam)
8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
8531331 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
8559181 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9101231 Könyvtári szolgáltatások
8520141 Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)
8520241 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés
5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése
8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,
8559221 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,
b) Kiegészítő tevékenysége:
5520012 Üdülői- szálláshely-szolgáltatás
20. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
21. A feladatellátást szolgáló vagyon:

-

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 61 826 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon
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22. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog

23. Az intézmény képviseletére jogosultak
Oroszlány, 2004. március 23.

Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2009. (V.26.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza.
Az alapító okirat 18. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.

Oroszlány, 2009. május 26.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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5. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:

8. Közfeladata:
9. Szakágazati besorolása:
10. Az intézmény típusa:
11. Működési köre:

Pedagógiai Szakszolgálat
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
nincs
090036
Oroszlány Város Önkormányzata
1992. június 16.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Pedagógiai szakszolgáltatás
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység
Közoktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálat
Oroszlány Város, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend,
Várgesztes, Vértessomló községek közigazgatási területe

12. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: részjogkörű költségvetési szerv
13. Vezetőjének kinevezési rendje:

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

15. Szakfeladat 2009. december 31-ig
805212 Pedagógia szakszolgálat
- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- logopédiai szolgáltatás, ennek keretében a beszédhibák és a nyelvi-, kommunikációs zavarok
javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása,
- a korai fejlesztés, a fejlesztés és gondozás keretében biztosított szolgáltatás,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése.
16. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
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- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- logopédiai szolgáltatás, ennek keretében a beszédhibák és a nyelvi-, kommunikációs zavarok
javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása,
- a korai fejlesztés, a fejlesztés és gondozás keretében biztosított szolgáltatás,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése.
b) Kiegészítő tevékenysége: nincs
17. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
18. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézménynek feladatellátást szolgáló ingatlan vagyona nincs. A feladatellátást a leltár szerinti értékű
ingóságok szolgálják.
19. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerő-gazdálkodással, beszámolással, a belső
ellenőrzéssel, az előírt adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
20. Az intézmény képviseletére jogosultak
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy
Oroszlány, 2004. január 27.
Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2009. (V.26.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza.
Az alapító okirat 15. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.
Oroszlány, 2009. május 26.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

6. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT
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1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelyei:

Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.
8066 Pusztavám, Bajcsy-Zsilinszky út 10.
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.
039939
Oroszlány Városi Tanács
1960. szeptember 1.

4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alapfokú művészetoktatás
9. Szakágazati besorolása:
852020 Alapfokú művészetoktatás
10. Az intézmény típusa:
Alapfokú művészetoktatási intézmény
11. Maximális gyermeklétszám:
660 fő
12. Tagozat megnevezése:
nappali
13. Évfolyamok száma:
12
előképző:
1-2.
alapfok:
1-6.
továbbképző:
7-10.
14. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése:
- zeneművészeti ágak: előképző, szolfézs, zongora, orgona, vonós (hegedű, brácsa, gordonka), fafúvós
(furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, oboa, fagott), rézfúvós (trombita, kürt, harsona, tenorbaritonkürt, tuba), ütőhangszerek, gitár, elektroakusztikus zene (szintetizátor-keyboard, számítógépes
zene).
- táncművészeti ág: balett, moderntánc
- színművészet- bábművészeti ág: színjáték, bábjáték
- képzőművészeti ág: grafika, festészet
- média ág: foto- videó
- iparművészeti ág: kerámia, kézműves, makett és papírtárgy-készítő, tűzzománc-készítő
15. Működési köre:
Oroszlány Város, Pusztavám község közigazgatási területe
16. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
17. Vezetőjének kinevezési rendje:

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

19. Szakfeladat 2009. december 31-ig
801313 Alapfokú művészetoktatás
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- a zeneoktatás, melynek célja a tanulók művészeti tevékenységének, készségének fejlesztése
- az alapfokú művészeti ismeretek oktatása
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
20. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
- a zeneoktatás, melynek célja a tanulók művészeti tevékenységének, készségének fejlesztése
8520321 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti
ágban
- az alapfokú művészeti ismeretek oktatása

b) Kiegészítő tevékenysége: nincs
21. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
22. A feladatellátást szolgáló vagyon:

-

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 2 852 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

23. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
24. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2005. június 28.

Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2009. (V.26.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza.
Az alapító okirat 19. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.

Oroszlány, 2009. május 26.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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7. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
8. Közfeladata:
9. Szakágazati besorolása:
10. Az intézmény típusa:
11. Évfolyamok száma:
12. Maximális tanulólétszám:
13. Tagozat megnevezése:
14. Működési köre:

Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.
nincs
031969
Oroszlány Városi Tanács
1950. szeptember 1.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Középfokú oktatás
853200 Szakmai középfokú oktatás
Összetett iskola
9-14. évfolyam
435 fő
nappali,
felnőtt (esti, levelező)
Oroszlány Város és Komárom-Esztergom megye közigazgatási
területe

15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
16. Vezetőjének kinevezési rendje:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.
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17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

18. Szakfeladat 2009. december 31-ig
802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák lebonyolítására
(szakmai alapozás):
31 521 10 1000 00 00
Géplakatos 9-10. évfolyam
31 521 11 0000 00 00
Hegesztő: 9-10. évfolyam
31 521 24 1000 00 00
Szerkezetlakatos: 9-10. évfolyam
33 521 08 0000 00 00
Szerszámkészítő: 9-10. évfolyam
31 521 09 1000 00 00
Gépi forgácsoló: 9-10. évfolyam
33 542 05 0010 33 01
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 9-10. évfolyam
33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó: 9-10. évfolyam
33 542 05 0010 33 03
Női szabó: 9-10. évfolyam
33 521 04 1000 00 00
Villanyszerelő: 9-10. évfolyam
31 521 07 1000 00 00
Finommechanikai műszerész: 9-10. évfolyam
33 523 01 1000 00 00
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 9-10. évfolyam
-

felzárkóztató oktatás (1 éves, szakképző évfolyamra felzárkóztató oktatás)
iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását

802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsga lebonyolítása a következő szakirányokban
(szakmai alapozás):
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
52 523 01 1000 00 00
-

Elektronikai technikus: 9-12. évfolyam
Mechatronikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ruhaipari technikus: 9-12. évfolyam
Textilipari technikus: 9-12. évfolyam
Informatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ipari informatikai technikus: 9-12. évfolyam
Műszaki informatikus: 9-12. évfolyam
Gépgyártás-technológiai technikus: 9-12. évfolyam
CAD-CAM informatikus: 9-12. évfolyam
Divat- stílustervező: 9-12. évfolyam
Automatikai műszerész: 9-12. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
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802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
Szakiskolai szakképző évfolyam:
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00

Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 év

Érettségire épülő szakképző évfolyam (technikus képzés)
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
-

Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

802199 Szakközépiskolai felnőttoktatás
-

felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
54 862 01 0000 00 00
52 523 01 0001 54 01
52 523 03 0001 54 01
54 481 01 0100 31 01
54 481 03 0100 52 01

Gépipari minőségellenőr:1200 óra
Munkavédelmi technikus: 300 óra
Automatikai technikus: 800 óra
Mechatronikai technikus: 800 óra
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra

802263 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
31 521 02 0000 00 00
-

CNC forgácsoló: 1200 óra

felnőtt és egyéb oktatás, átképző tanfolyamok szervezése, TEAOR száma: 8531, 8532

804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
-

ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás, TEAOR
száma: 8559
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924036 Diáksport
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
az intézményben iskolai oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetésének biztosítása,
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
19. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés (szakmai alapozás):
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
52 523 01 1000 00 00
-

Elektronikai technikus: 9-12. évfolyam
Mechatronikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ruhaipari technikus: 9-12. évfolyam
Textilipari technikus: 9-12. évfolyam
Informatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ipari informatikai technikus: 9-12. évfolyam
Műszaki informatikus: 9-12. évfolyam
Gépgyártás-technológiai technikus: 9-12. évfolyam
CAD-CAM informatikus: 9-12. évfolyam
Divat- stílustervező: 9-12. évfolyam
Automatikai műszerész: 9-12. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

8531221 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos
nevelési igényű tanulók integrált oktatását
8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03

Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
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54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00

Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év

8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
Géplakatos: 3 év
31 521 11 0000 00 00
Hegesztő: 2 év
31 521 24 1000 00 00
Szerkezetlakatos: 3 év
33 521 08 0000 00 00
Szerszámkészítő: 3 év
31 521 09 1000 00 00
Gépi forgácsoló: 3 év
33 542 05 0010 33 01
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó: 3 év
33 542 05 0010 33 03
Női szabó: 3 év
33 521 04 1000 00 00
Villanyszerelő: 3 év
31 521 07 1000 00 00
Finommechanikai műszerész: 2 év
33 523 01 1000 00 00
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
54 523 01 0000 00 00
Elektronikai technikus: 2 év
52 523 03 0000 00 00
Mechatronikai műszerész: 2 év
54 542 01 0010 54 02
Ruhaipari technikus: 2 év
54 542 01 0010 54 03
Textilipari technikus: 2 év
54 481 03 0010 54 02
Informatikai műszerész: 2 év
54 481 04 0010 54 03
Ipari informatikai technikus: 2 év
54 481 04 0010 54 04
Műszaki informatikus: 2 év
54 521 01 0000 00 00
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
54 481 01 1000 00 00
CAD-CAM informatikus: 2 év
54 211 07 0000 00 00
Divat- stílustervező: 3 év

8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés
8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák
lebonyolítására (szakmai alapozás):
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
-

Géplakatos 9-10. évfolyam
Hegesztő: 9-10. évfolyam
Szerkezetlakatos: 9-10. évfolyam
Szerszámkészítő: 9-10. évfolyam
Gépi forgácsoló: 9-10. évfolyam
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 9-10. évfolyam
Férfiszabó: 9-10. évfolyam
Női szabó: 9-10. évfolyam
Villanyszerelő: 9-10. évfolyam
Finommechanikai műszerész: 9-10. évfolyam
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 9-10. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
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korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos
nevelési igényű tanulók integrált oktatását
8531341 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
(1 éves, szakképző évfolyamra felzárkóztató oktatás)
-

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
8532241 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás, TEAOR
száma: 8559
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9101231 Könyvtári szolgáltatások
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
8532142 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
8532242 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
c) Kisegítő tevékenysége:
6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: max. 2%.
20. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
21. A feladatellátást szolgáló vagyon:

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
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intézmény induló vagyona az alapító által átadott 36 373 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

22. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
23. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2003. november 25.

Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2009. (V.26.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza.
Az alapító okirat 18. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.

Oroszlány, 2009. május 26.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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8. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
8. Közfeladata:
9. Szakágazati besorolása:
10. Az intézmény típusa:
11. Évfolyamok száma:
12. Maximális tanulólétszám:
13. Tagozat megnevezése:
14. Működési köre:

Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2.
nincs
031932
Oroszlány Városi Tanács
1960. szeptember 1.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Alap- és középfokú oktatás
853100 Általános középfokú oktatás
Összetett iskola
5-14. évfolyam
720 fő
nappali,
felnőtt (esti, levelező)
Oroszlány Város és Komárom-Esztergom megye közigazgatási
területe

15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

16. Vezetőjének kinevezési rendje:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.
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17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

18. Szakfeladat 2009. december 31-ig
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás
- a tanulók 8 évfolyamon történő felkészítése az érdeklődésüknek, képességüknek és
tehetségüknek megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a
pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre,
- képesség-kibontakoztató felkészítés,
- iskolai könyvtár működtetése,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
- korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
802144 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
- középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás iskolás korúak
részére
- iskolai könyvtár működtetése,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
802155 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, gimnáziumi nevelése, oktatása
- korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
802166 Gimnáziumi felnőttoktatás
- középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás felnőttek részére
802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
- a szakközépiskolai oktatás keretében 9-13. évfolyamon felkészítés érettségi és szakmai
vizsgára
802188 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
- korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
802199 Szakközépiskolai felnőtt oktatás
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802241 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
- Az iskolai tanműhelyben történő gyakorlati képzés.
- A szakképzési évfolyamon középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében a
szakmai vizsgára felkészítés a következő szakmában:
52 813 01 0100 33 01
52 813 01 0010 52 01
52 813 01 0010 52 02
52 813 01 0001 54 01
52 813 02 0000
52 1811 02
54 211 09
54 211 09 0010 54 01
52 214 01 0000
55 213 02
55 213 02 0010 55 03
54 481 03
54 481 03 0100 52 01
54 481 03 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07
54 4641 03
54 481 04
54 481 04 0010 54 01
54 213 04
54 213 04 0010 54 04
52 5412 01
54 524 02 1000
54 524 02 0100 33 02
54 534 02 0001 54 01
54 524 02 0001 54 04
54 850 02 0000
54 850 02 0100 33 02
54 345 02 0000
54 345 02 0100 31 01
54 345 02 0100 31 02
54 345 02 0100 52 01
54 345 02 0001 54 01
54 812 01 1000
54 212 07
54 212 07 0010 54 01
54 212 07 0010 54 02
54 212 07 0010 54 03
54 212 07 0010 54 04

Sportoktató 500 óra
Fitness-wellness asszisztens 1000 óra
Sportedző 1000 óra
Rekreációs mozgásprogram-vezető 1000 óra
Sportszervező, - menedzser 1000 óra
Grafikus 2 év
Grafikus 2 év, 5 év
Alkalmazott grafikus 3600 óra
Lakberendező 2000 óra
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
Informatikai rendszergazda 2 év
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
Webmester 2 év
Informatikus 2 év
Informatikus 2 év
Gazdasági informatikus 2 év
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
Multimédiafejlesztő 1400 óra
Általános vegyésztechnikus 2 év
Vegyipari technikus 2 év
Vegyi anyag gyártó 600 óra
Biotechnológus technikus 600 óra
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
Logisztikai ügyintéző 2 év
Anyagbeszerző 400 óra
Áruterítő 400 óra
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
Idegenvezető 2 év
Táncos 2, 5 év
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
Néptáncos 2, 5 év
Színházi táncos 2, 5 év

802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő
iskolai oktatás
- korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását

802263 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőtt oktatás
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804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
804028 Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
924036 Diáksport
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
- az általános- és középiskolai nappali rendszerű oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetése
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
19. Tevékenységei 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató felkészítés,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés
8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
a tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
8531121 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
8531141 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás felnőttek részére
8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon)
- A szakképzési évfolyamon középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében a
szakmai vizsgára felkészítés
- tankönyvellátás biztosítása,
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- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása

8531221 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
52 813 01 0100 33 01
Sportoktató 500 óra
52 813 01 0010 52 01
Fitness-wellness asszisztens 1000 óra
52 813 01 0010 52 02
Sportedző 1000 óra
52 813 01 0001 54 01
Rekreációs mozgásprogram-vezető 1000 óra
52 813 02 0000
Sportszervező, - menedzser 1000 óra
52 1811 02
Grafikus 2 év
54 211 09
Grafikus 2 év, 5 év
54 211 09 0010 54 01
Alkalmazott grafikus 3600 óra
52 214 01 0000
Lakberendező 2000 óra
55 213 02
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
55 213 02 0010 55 03
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
54 481 03
Informatikai rendszergazda 2 év
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
54 481 03 0010 54 01
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
54 481 03 0010 54 05
Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
54 481 03 0010 54 07
Webmester 2 év
54 4641 03
Informatikus 2 év
54 481 04
Informatikus 2 év
54 481 04 0010 54 01
Gazdasági informatikus 2 év
54 213 04
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
54 213 04 0010 54 04
Multimédiafejlesztő 1400 óra
52 5412 01
Általános vegyésztechnikus 2 év
54 524 02 1000
Vegyipari technikus 2 év
54 524 02 0100 33 02
Vegyi anyag gyártó 600 óra
54 534 02 0001 54 01
Biotechnológus technikus 600 óra
54 524 02 0001 54 04
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
54 850 02 0000
Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
54 850 02 0100 33 02
Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
54 345 02 0000
Logisztikai ügyintéző 2 év
54 345 02 0100 31 01
Anyagbeszerző 400 óra
54 345 02 0100 31 02
Áruterítő 400 óra
54 345 02 0100 52 01
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
54 345 02 0001 54 01
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
54 812 01 1000
Idegenvezető 2 év
54 212 07
Táncos 2, 5 év
54 212 07 0010 54 01
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
54 212 07 0010 54 02
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
54 212 07 0010 54 03
Néptáncos 2, 5 év
54 212 07 0010 54 04
Színházi táncos 2, 5 év
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8532121 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
8532221 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
8532241 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9101231 Könyvtári szolgáltatások
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés

b) Kiegészítő tevékenysége:
8532142 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
8532242 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
c) Kisegítő tevékenysége
6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: max. 10%.
20. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
21. A feladatellátást szolgáló vagyon:

-

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 9 921 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

22. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
23. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy
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Oroszlány, 2005. június 20.
Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2009. (V.26.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza.
Az alapító okirat 18. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.

Oroszlány, 2009. május 26.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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9. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 § - a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. Az intézmény alapítója:
5. Alapítás időpontja:
6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:

Művelődési Központ és Könyvtár
2840 Oroszlány, Fő tér 1.
nincs
Oroszlány Város Önkormányzata
1991. június 15.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Könyvtári, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Közművelődési intézmény
Oroszlány Város közigazgatási területe

7. Közfeladata:
8. Szakágazati besorolása:
9. Az intézmény típusa:
10. Működési köre:
11. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

12. Vezetőjének kinevezési rendje:

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

14. Szakfeladat 2009. december 31-ig
923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység
ellátja a városi könyvtárakra megállapított normatíva szerinti teljes körű könyvtári szolgáltatást,
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és az érdeklődők számára
rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
támogatja az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,
statisztikai adatszolgáltatást nyújt,
segíti a gyerekek olvasóvá nevelését,
számítógépes információs szolgáltatást nyújt saját adatbázisa alapján, valamint az interneten
keresztül
más könyvtárak adatbázisaiból,
módszertani szakmai segítése a város oktatási intézményeiben működő könyvtáraknak,
zenei, video, cd állományának gondozása és rendelkezésre bocsátása
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921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
művészeti és természettudományi ismeretterjesztés végzése, kulturális öntevékenység feltételeinek
megszervezése,
állampolgári jog gyakorlására való felkészülés segítése, rendszeres tanácsadó és információszolgáltatás, önképzés intézményes támogatása, a közösségi művelődés, társas élet, szórakozás
különböző önszerveződő csoportok és rendezvények formájában történő kielégítése,
szervezi a város hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatait,
segíti a helyi hagyományok feltárását, megőrzését,
részt vesz a helyi idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében,
a városi lakosság minden rétege számára igényei szerinti színvonalas, szórakoztató programokat
szervez,
a városból hiányzó, illetve nem teljes kínálatú szolgáltatások alkalmi szervezése
képző-, ipar-, és egyéb művészeti kiállítások szervezése
ismeretterjesztő és készségfejlesztő tanfolyamok szervezése
kistérségi kulturális feladatok ellátása
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Kiegészítő tevékenység
751956 A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység
mozi működtetés
gyermek és ifjúsági korosztály részére a tanítási szünet idejére a szabadidős foglalkozások és
táboroztatások lehetőségének biztosítása

15. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9101231 Könyvtári szolgáltatások
ellátja a városi könyvtárakra megállapított normatíva szerinti teljes körű könyvtári szolgáltatást,
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és az érdeklődők számára
rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
támogatja az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,
statisztikai adatszolgáltatást nyújt,
segíti a gyerekek olvasóvá nevelését,
számítógépes információs szolgáltatást nyújt saját adatbázisa alapján, valamint az interneten
keresztül
más könyvtárak adatbázisaiból,
módszertani szakmai segítése a város oktatási intézményeiben működő könyvtáraknak,
zenei, video, cd állományának gondozása és rendelkezésre bocsátása

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
művészeti és természettudományi ismeretterjesztés végzése, kulturális öntevékenység feltételeinek
megszervezése,
állampolgári jog gyakorlására való felkészülés segítése, rendszeres tanácsadó és információszolgáltatás, önképzés intézményes támogatása, a közösségi művelődés, társas élet, szórakozás
különböző önszerveződő csoportok és rendezvények formájában történő kielégítése,
szervezi a város hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatait,
segíti a helyi hagyományok feltárását, megőrzését,
részt vesz a helyi idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében,
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-

a városi lakosság minden rétege számára igényei szerinti színvonalas, szórakoztató programokat
szervez,
a városból hiányzó, illetve nem teljes kínálatú szolgáltatások alkalmi szervezése,
képző-, ipar-, és egyéb művészeti kiállítások szervezése
ismeretterjesztő és készségfejlesztő tanfolyamok szervezése
kistérségi kulturális feladatok ellátása

9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

b) Kiegészítő tevékenysége:
5914112 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános
vetítési helyeken
9105012 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

16. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
17. A feladatellátást szolgáló vagyon:

-

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 29 012 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

18. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
19. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2003. szeptember 29.

Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2008. (VI. 24.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2009. (V.26.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza.
Az alapító okirat 14. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.
Oroszlány, 2009. május 26.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

114

10. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 § - a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelyei:

Önkormányzati Szociális Szolgálat
2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
2840 Oroszlány, Mátyás Király utca 7.
2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7.
2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
201276
Oroszlány, Város Önkormányzata
1992. december 15.

4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alap és szakosított ellátást biztosító szociális intézmény
9. Szakágazati besorolása:
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül
10. Az intézmény típusa:
Integrált intézmény
11. Működési köre:
Oroszlány Város, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Környe
községek közigazgatási területe, a Családok Átmeneti
Otthonában 6 férőhelyen a Közép-dunántúli régió
12. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

13. Vezetőjének kinevezési rendje:

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján határozatlan időre adhat
intézményvezetésre kinevezést.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

15. Szakfeladat 2009. december 31-ig
A. Ellátandó alaptevékenysége:
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
a) Gondozási egység keretein belül
853255 Szociális étkeztetés
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Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, házhozszállítással, illetve elvitellel biztosít ebédet
azoknak, akik szociális rászorultságuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai– illetve
szenvedélybetegségük, valamint egészségi állapotuk miatt azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak
tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.

853233 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
853266 Nappali szociális ellátás
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
853255 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
853266 Nappali szociális ellátás
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
853244 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
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d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
853211 Bölcsődei ellátás
-

Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 90 férőhelyen.
Tíz férőhelyen rehabilitációs csoport gondozása (valamilyen szempontból károsodott, vagy
fogyatékos gyermekek hat éves korig) szakmai irányelvek alapján.
ellátja a korai fejlesztés, gondozás és a fejlesztő felkészítés keretében az értelmileg akadályozott
testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem visszavezethető, a nevelési
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését,
fejlesztő felkészítését.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.

e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
853266 Nappali szociális ellátás
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
853233 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
853244 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
16. Tevékenysége 2010. január 1-től
A) Alaptevékenysége
5629171 Munkahelyi étkeztetés
a) Gondozási egység keretein belül
8899211 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, házhozszállítással, illetve elvitellel biztosít ebédet
azoknak, akik szociális rászorultságuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai– illetve
szenvedélybetegségük, valamint egészségi állapotuk miatt azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak
tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
8899221 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
8810111 Idősek nappali ellátása
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
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8730121 Időskorúak átmeneti ellátása
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
8899211 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
8899131 Nappali melegedő
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
8899241 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás
-

Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése

d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
8891011 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 90 férőhelyen.

Tíz férőhelyen rehabilitációs csoport gondozása (valamilyen szempontból károsodott, vagy fogyatékos
gyermekek hat éves korig) szakmai irányelvek alapján.
8560121 Korai fejlesztés, gondozás
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ellátja a korai fejlesztés, gondozás keretében az értelmileg akadályozott testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem visszavezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését

8560131 Fejlesztő felkészítés
ellátja a fejlesztő felkészítés keretében az értelmileg akadályozott testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem visszavezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztő felkészítését.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
8899131 Nappali melegedő
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
8899221 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
8899241 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
B) Kiegészítő tevékenysége:
5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás
5629172 Munkahelyi étkeztetés
17. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
18. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 11 661 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
- az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
- működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
- az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
- intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
- térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon
19. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
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20. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2004. március 27.

Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (I. 27.) Kt. számú határozatával jóváhagyott
alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2009. (V.26.) Kt. számú
határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.
Az alapító okirat 15. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.
Oroszlány, 2009. május 26.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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11. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT
1.
2.
3.
4.
5.

A költségvetési szerv neve:
A költségvetési szerv székhelye:
A költségvetési szerv alapítója:
Alapítás időpontja:
Alapítói jogokkal felruházott
irányító szerv neve, székhelye:

6. Közfeladata:

7. Szakágazati besorolása:
8. Illetékessége:
Okmányiroda körzetközponti
feladatok tekintetében:

9.

10.

11.

12.

Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2840. Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1990. október 25.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840. Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Oroszlány Város Önkormányzata működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Oroszlány Város közigazgatási területe
Oroszlány város, Bokod község, Dad község, Kecskéd község,
Kömlőd község, Szákszend község közigazgatási területe

Gyermekvédelmi és gyámügyi
igazgatási feladatok tekintetében: Oroszlány város, Bokod község, Dad község, Kecskéd község,
Kömlőd község, Szákszend község közigazgatási területe
Építésügyi körzetközponti
feladatok tekintetében:
Oroszlány város, Bokod község, Dad község, Kecskéd község,
Kömlőd község, Szákszend község közigazgatási területe
A költségvetési szerv típus
típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közhatalmi költségvetési szerv
Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultsága:
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
Vezetőjének kinevezési rendje:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (1)
bekezdése szerint a Képviselő-testület – pályázat alapján – a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, határozatlan időre.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:
A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Ktv.)
A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény (Mt.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.)
Tevékenysége a szakfeladatrend szerint 2009. december 31-ig:
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
452025
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
551315
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
631211
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
751153
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
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- Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testület, bizottság) kapcsolódó
adminisztratív feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítését, a vezetést segítő
törzskari funkciókat, valamint a belső munkaszervezési igazgatási teendőket.
- Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati (közszolgáltatási, önkormányzati
hatósági és egyéb) döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.
- Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat, a jegyző, a hivatal
köztisztviselői számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási
feladatokat, vagyis döntésre előkészíti az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések
végrehajtásának megszervezéséről.
- Ellátja az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait.
- Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján ellátja a
társult települési önkormányzatok (Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Szákszend
polgármesteri hivatalainak és költségvetési szerveinek, továbbá a társulás önmaga és
munkaszervezetének felügyeleti jellegű és belső ellenőrzési feladatait.
751164
tevékenysége
751175
végrehajtása
751186
végrehajtása
751845
751867
751878
751922
751966
nem tervezhető

Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra
elszámolásai
Finanszírozási műveletek elszámolásai
Óvodai nevelés
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai

751999
801115
801214
801225
nevelése, oktatása
801313
Alapfokú művészet-oktatás
802144
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
805212
Pedagógiai szakszolgálat
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
852018 Állategészségügyi tevékenység
853211 Bölcsődei ellátás
853266 Nappali szociális ellátás
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
930921 Családi ünnepek szervezése
13. Tevékenysége a szakfeladatrend szerint 2010. január 1-től:
a) Alaptevékenysége:
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841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
3600001
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3811011 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
4211001
Út, autópálya építése
5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6810001
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820011
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6820021
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7500001
Állat-egészségügyi ellátás
8130001
Zöldterület-kezelés
8411121
Önkormányzati jogalkotás
8411141
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység
8411151
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411161 Országos, település és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
8411171
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411181
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411241
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
8411271
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
8414011
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
8414021
Közvilágítás
8414031
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
8419011
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8424211
Közterület rendjének fenntartása
8510001
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8520001
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8530001
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8700001
Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex ellátása
8800001
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
8821111
Rendszeres szociális segély
8821121
Időskorúak járadéka
8821131
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
8821141
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
8821151
Ápolási díj alanyi jogon
8821161
Ápolási díj méltányossági alapon
8821171
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8821181
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
8821191
Óvodáztatási támogatás
8821211
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
8821221
Átmeneti segély
8821231
Temetési segély
8821241
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8821251
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
8821291
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
8822011
Adósságkezelési szolgáltatás
8822021
Közgyógyellátás
8822031
Köztemetés
8899351
Otthonteremtési támogatás
8899361
Gyermektartásdíj megelőlegezés
8899421
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
8899431
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
8903011
Civil szervezetek működési támogatása
8903021
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
8904411
Közcélú foglalkoztatás
123

8904421
8904431
8906031
9105021
9311021
9312061
9313011
9329111
9603021

Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Szakszervezeti tevékenység támogatása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Köztemető-fenntartás és működtetés

b.) Kiegészítő tevékenysége: nincs
14. A hivatal kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.

Oroszlány, 1998. december 21.

Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Dr. Sunyovszki Károly sk.
polgármester

Záradék

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2008. (I. 29.) Kt. számú határozatával jóváhagyott
alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2009. (V.26.) Kt. számú
határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.

Az alapító okirat 12. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.

Oroszlány, 2009. május 26.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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12. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 10. §-a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ÁTALAKÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:

8. Átalakító szervek neve, székhelye:

9. Az átalakító határozatok száma:

13. Az átalakítás oka:

10. Az átalakítás módja:
11. Az átalakítás hatálya:
11. A Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott
közfeladat jövőbeni ellátása:

Pedagógiai Szakszolgálat
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
nincs
090036
Oroszlány Város Önkormányzata
1992. június 16.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009. (II.24.) Kt. sz. határozata,
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 56/2009. (III.26.) sz.
közgyűlési határozat
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény 12. § (1) d) pontja alapján:
„hatásvizsgálat alapján a közfeladat más módon vagy más
szervezetben hatékonyabban teljesíthető”
Egyesítés: beolvadás
2009. augusztus 15.
Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézmény keretei között

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
a jogutód Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális
Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézményben
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézménynek feladatellátást szolgáló ingatlan vagyona nincs. A feladatellátást szolgáló, leltár szerinti
értékű ingóságok felett a jogutód Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános
Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó rendelkezik.

Oroszlány, 2009. május 4.
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Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
ZÁRADÉK

Az átalakító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2009. (V.26.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá.

Oroszlány, 2009. május 26.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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13. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:

2. A költségvetési szerv rövid neve:
3. A költségvetési szerv székhelye, címe:
4. Tagintézménye:

5. OM azonosítója:
6. Az intézmény alapítója:
7. Alapítás időpontja:
8. Létrehozásáról rendelkező határozat:

9. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó
Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény
2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.
Móra Ferenc Kollégium
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
Nevelési Tanácsadó
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
038528
Oroszlány Város Önkormányzata
2009. augusztus 15.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009. (II.24.) Kt. sz. határozata,
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 56/2009. (III.26.) sz.
közgyűlési határozat
Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola
és Kollégium
2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.
Pedagógiai Szakszolgálat
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
11. Közfeladata:
Közoktatási intézmény,
Gyógypedagógiai alapfokú és középfokú oktatás,
Pedagógiai Szakszolgálat
Kollégiumi nevelés
12. Szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével)
13. Az intézmény típusa:
Közös igazgatású közoktatási intézmény
14. Évfolyamok száma:
előkészítő, 1-10. évfolyam
15. Maximális tanulólétszám:
120 fő
Maximális tanulólétszám a tagintézményben 77 fő
16. Tagozat megnevezése:
nappali
17. Működési köre:
Oroszlány Város, Bokod, Kecskéd, Környe, Dad, Szákszend,
Kömlőd, Várgesztes, Vértessomló községek közigazgatási
területe
18. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
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Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
19. Vezetőjének kinevezési rendje:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.

20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
21. Szakfeladat 2009. december 31-ig
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény egységnél
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
iskolai könyvtár működtetése,
osztálykirándulások, táborozások szervezése,
tankönyvellátás biztosítása ,
nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás a kiadott irányelvek alapján,
801236 Általános iskolai felnőtt oktatás
alapfokú felnőttképzés,
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakiskolai nevelése, oktatása
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
1-8 évfolyamon napközis ellátása,
9-10. évfolyamon tanulószobai ellátás,
924036 Diáksport
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,
kollégiumi szabad férőhelyek értékesítése.
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
- a tanulók meleg étkeztetése
552334 Kollégiumi, intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
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Nevelési Tanácsadó Intézménynél
805212 Pedagógia szakszolgálat
- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- iskolaérettségi vizsgálat elvégzése és szakvélemény készítése
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzdő SNI-b gyermekek ellátása
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységnél
805212 Pedagógia szakszolgálat
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés
- fejlesztő felkészítés
- logopédiai ellátás
- konduktív pedagógiai ellátás
- utazó gyógypedagógiai szolgálat
805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
-

szaktanácsadás
pedagógiai tájékoztatás
pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés
tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata

751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

22. Alaptevékenysége 2010. január 1-től
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény egységnél
8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
8520131 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
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8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(5-8 évfolyam)
8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
8531331 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
8559181 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9101231 Könyvtári szolgáltatások
8520141 Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)
8520241 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés
5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése
8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,
8559221 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,
Nevelési Tanácsadó Intézménynél
8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- iskolaérettségi vizsgálat elvégzése és szakvélemény készítése
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzdő SNI-b gyermekek ellátása
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységnél
8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- logopédiai ellátás
- konduktív pedagógiai ellátás
- utazó gyógypedagógiai szolgálat
8560121 Korai fejlesztés, gondozás
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés
8560131 Fejlesztő felkészítés
8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
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-

szaktanácsadás
pedagógiai tájékoztatás
pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés
tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata

23. Kiegészítő tevékenysége:
5520012 Üdülői- szálláshely-szolgáltatás
24. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
25. A feladatellátást szolgáló vagyon:

-

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 61 826 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

26. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog

27. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2009. május 4.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2009. (V.26.) Kt. sz.
határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat az alapítás óta történő módosításokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.
Az alapító okirat 21. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti.
Oroszlány, 2009. május 26.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

55/2009. (V.26.) Kt. sz. határozat
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2008.01.012008.12.31. közötti időszakáról készített egyszerűsített éves beszámolóját és annak részeként: az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti mérleget, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti eredmény
kimutatást, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti kiegészítő mellékletet, valamint az előterjesztés 4.
számú mellélete szerinti független könyvvizsgálói jelentést a Felügyelő Bizottság határozatának
ismeretében elfogadja,
- az eszközök és források mérleg szerinti főösszegét
- a saját tőke összegét
- az adózott eredmény összegét
- a mérleg szerinti eredmény összegét

780.438 E Ft-ban
233.347 E Ft-ban
22.812 E Ft-ban
22.812 E Ft-ban

állapítja meg.
2. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft 2008. évi mérleg szerinti eredményét, 22.812 E Ft-ot
eredménytartalékba helyezi, osztalékot nem fizet.
3. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft 2008. évi közhasznúsági beszámolóját az előterjesztés 5. és 6.
számú melléklete szerint elfogadja.
4. Utasítja az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 2008. évi
mérlegbeszámoló és a közhasznúsági beszámoló jogszabályi előírások szerinti letétbe helyezéséről és
közzétételéről.
5. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft 2009. évi üzleti tervét az előterjesztés 7. számú melléklete
szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2009. május 31.
Dr. Mátics István ügyvezető

56/2009. (V.26.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Városi kitüntetések adományozása érdekében a javaslattételről szóló felhívást az előterjesztés melléklete
szerint elfogadja.
2. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a felhívásnak a képviselő-testület hivatalos lapjában, a városi
televízió képújságában, Oroszlány város internetes honlapján, valamint a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján történő közzétételéről.
3. Utasítja a MOSB-ot, hogy a beérkezett kitüntetési javaslatok alapján a városi kitüntetésekre irányuló
javaslatot a 2009. augusztus 4-ei Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. június 3.
a határozat végrehajtására: az 1. pont esetében: 2009. június 4.
a 2. pont esetében: 2009. augusztus 4.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: az 1. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében: Jugovics József, a MOSB elnöke

57/2009. (VI.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 15-ei rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
1.
Oroszlány Város Általános Iskoláinak Komplex fejlesztése című pályázatban foglaltak megvalósítása
2.
Jegyzőkönyvező és Szavazatszámláló Rendszer beszerzése
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

58/2009. (VI.15.) Kt. sz. határozat
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Egyetért az Oroszlány Város Általános Iskoláinak Komplex fejlesztése című pályázat saját erejének
44.261.673 Ft összeggel történő megemelésével. A többletet a „Céltartalék beruházási, felhalmozási
kiadások” előirányzata terhére biztosítja.
2.
Utasítja a polgármestert, hogy a Közreműködő szervezetnél kezdeményezze, hogy a pályáztatás
eredményeként keletkezett maradványösszegek a többletet tartalmazó költségekhez kerüljenek
átcsoportosításra.
Határidő: a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetésére: 2009. június 23.
Felelős:
a határozat végrehajtására: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

59/2009. (VI.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Egyetért a Konferencia-, Jegyzőkönyvező és Szavazatszámláló Rendszer, az ezt kiegészítő
Döntéstámogató Rendszert, valamint a Robotkamerás Rendszer beszerzésével bruttó 8.811 E Ft
értékben. Utasítja a polgármestert a szállító kiválasztására irányuló pályáztatási eljárás megindítására.
2.
Utasítja a polgármestert, hogy a „Konferencia-,Jegyzőkönyvező, Szavazatszámláló és Döntéstámogató
Rendszer” 8.811 E Ft költségét a 2009. évi költségvetésben az általános tartalék 6.811 E Ft-os
csökkentésével, valamint a Szolgáltatási díjak 2.000 E Ft-os csökkentésével a legközelebbi költségvetésmódosításakor biztosítsa.
Felelős:
Határidő:

a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a pályáztatási eljárás megindítására: 2009. június 16.

60/2009. (VI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 23-ai nyílt ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
1.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
A 2009. évi költségvetés – 2/2009. (II.28.) Ör. rendelet – módosítása
3.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
3/2003. (III.5.) Ör. rendelet módosítása.
Vagyonhasznosítási kérdések.
4.
Az új típusú Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása, szakképzés szervezési társulás
megalakítása Tatabányával
5.
A Petőfi udvar 3/a, 3/b. számú épület bontása
6.
Az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, Gyakornoki Szabályzatának, valamint a
közoktatási intézmények Intézményi Minőségirányítási Programjának a módosítása
7.
Beszámoló a Képviselő-testület megbízásából, az Osz Zrt. által végzett tevékenységekről
8.
Tájékoztató a volt Arany J. Általános Iskola felújítására vonatkozó pályázati lehetőségekről
9.
Oroszlány város szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata
10.
Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

61/2009. (VI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
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2.
3a)

3b)
4a)

4b)

5.

6a)

6b)

Elfogadja a polgármester beszámolóját az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységéről.
Egyetért a 2122/190 hrsz.-ú ingatlan megosztást követő értékesítésére vonatkozó adásvételi előszerződés
módosításával a következő tartalommal:
Az előszerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Felek megállapodnak abban, hogy a 2122/191 hrsz.-ú ingatlan földhivatali kialakítását követő 15
napon belül, legkésőbb azonban 2009. november 30. napjáig egymással adásvételi szerződést kötnek. A
szerződés megkötését — a tulajdoni lap bemutatásával — az Önkormányzat kezdeményezi.”
Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.
Egyetért a Bem J. u. 3. szám alatti, 427 hrsz.-ú műteremlakásra kötött adás-vételi előszerződés 5.
pontjában meghatározott fizetési határidő 2009. szeptember 31-ég történő hosszabbításával.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Egyetért azzal, hogy a Rákóczi F. u. 58. számú épület sgrafittója, Zámbó Kornél festőművész által
térítésmentesen felújításra kerüljön. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés előkészítésére, illetve
aláírására.
Felterjesztési jogát a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása és a regionális
vízműszolgáltatói részvények és a regionális vízi közművek térítésmentes önkormányzati vagyonátadása
érdekében egyelőre nem kívánja gyakorolni, a felterjesztési jogának gyakorlásáról a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-hez történt igénybejelentésére vonatkozó döntés ismeretében határoz.
Egyetért azzal, hogy a KDOP-5.1.1/2F kódszámú „Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés” című
pályázat keretében megvalósuló iskolakorszerűsítésekhez Oroszlány Város Önkormányzata és a
közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelezők közötti vállalkozási szerződéseket hatályba lépteti 2009.
június 23-án, mindhárom érintett általános iskola esetében. Az érintett szerződések a következők:
§
A Fehérép Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13.) 2009. május 8-án, a Ságvári Endre
Általános Iskola korszerűsítésének kivitelezési munkáira vonatkozóan megkötött vállalkozási
szerződés.
§
Az É. R. T. Építőipari Fővállalkozó és Szerelőipari Kft.-vel (2800 Tatabánya, Fő u. 1.)
megkötendő, a Benedek Elek Általános Iskola korszerűsítésének kivitelezési munkáira
vonatkozó vállalkozási szerződés.
§
A Fehérép Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13.) megkötendő, a József Attila
Általános Iskola korszerűsítésének kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés.
Utasítja a polgármestert a munkaterület 6a) pontban jelzett kivitelezők részére történő haladéktalan
átadására.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. július 1.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

62/2009. (VI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Egyetért az előterjesztés 1.pontja szerinti Kertalja u. 4. számú, 2024/A/16 hrsz.-ú, 21 m2 nagyságú
üzlethelyiség értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási
szabályainak megfelelő, zártkörű versenytárgyalás keretében történő értékesítésre.
2.
Egyetért az előterjesztés 2. pontja szerinti Kertalja u. 2018/15 hrsz.-ú ingatlan megosztást követő
értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak
megfelelő, zártkörű versenytárgyalás keretében történő értékesítésre.
3.
Jóváhagyja az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti, az Oroszlány 764/9 hrsz.-ú ingatlanból 16 m2
nagyságú terület értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződést.
Határidő: a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetésére: 2009. július 1.
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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63/2009. (VI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Az új típusú TISZK megvalósítása és a szakképzési hozzájárulások fogadása érdekében jóváhagyja a
Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Társulás előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
Társulási Megállapodását.
2.
A Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratát az előterjesztés 2. számú
melléklete szerint fogadja el.
3.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat aláírására.
4.
A Társulási Tanács tagjának Székely Antal és Jugovics József települési képviselőket delegálja.
5.
A Szakképzés-szervezési Társulás megalakításához a Társulási Megállapodás szerint Oroszlány Város
Önkormányzatára eső alapítói vagyonrészt (348 fő nappali szakképző iskolai tanuló alapján:1.162.000.Ft-ot) az általános tartalék terhére a Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Alap számlájára
történő befizetéssel biztosítja. Ezt követően a folyamatos működéshez szükséges éves hozzájárulást
Oroszlány Város Önkormányzata az általa fenntartott intézmény nappali szakképző iskolai
tanulólétszámával arányosan fizeti a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. július 1.
a határozat végrehajtására: az 1-3. pont esetében: 2009. szeptember 1.
az 5. pont esetében az alapítói vagyonrész átutalására: 2009. augusztus 1.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

64/2009. (VI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Petőfi udvar 3/a, 3/b. számú épület bontásával.
2. A Petőfi udvar 3/a, 3/b. számú épület helyének és közvetlen környezetének hasznosításaként parkoló
és közpark funkciókat határozza meg.
3. Utasítja a polgármestert, hogy a Petőfi udvar 3/a, 3/b. számú épület az előterjesztés 1. és 2. változata
szerinti bontási terveinek elkészítése érdekében írjon ki pályázatot.
4. A bontási terv költségét legfeljebb 2 M Ft összegig a 2009. évi költségvetésében a felújítási céltartalék
terhére biztosítja.
5. Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselő-testület októberi ülésére a Petőfi udvar 3/a, 3/b. számú
épület bontási tervéről, a további munkák ütemezéséről készítsen előterjesztést.
Határidő: a határozat 3. pontjának végrehajtására: 2009. július 10.
a határozat kihirdetésére: 2009. július 1.
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

65/2009. (VI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja Oroszlány Város Óvodái, a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola
és Kollégium, a József Attila Általános Iskola, a Ságvári Endre Általános Iskola, az Eötvös Loránd
Szakközép- és Szakiskola, a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola, a Bakfark Bálint Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Művelődési Központ és Könyvtár és a
Szociális Szolgálat módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát és Gyakornoki Szabályzatát.
2. Jóváhagyja Oroszlány Város Óvodái, a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola
és Kollégium, a József Attila Általános Iskola, a Ságvári Endre Általános Iskola, az Eötvös Loránd
Szakközép- és Szakiskola, a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola, a Bakfark Bálint Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, a Pedagógiai Szakszolgálat módosított Intézményi Minőségirányítási
Programját.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. július 1.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

66/2009. (VI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a Képviselő-testület megbízásából, az OSZ Zrt. által végzett tevékenységekről szóló
beszámolót.
2. Egyetért a legalább 4 éve eredménytelenül kiajánlott ingatlanokra készített értékbecslések
felülvizsgálatával, azzal, hogy azok kiajánlhatóságáról az új érték ismeretében dönt.
3. Utasítja a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést a vagyonrendelet módosítására annak
érdekében, hogy az egyes fizetési könnyítések beiktatásával a vásárlási lehetőség növekedhessen.
4. Egyetért az Önkormányzat és az OSZ Zrt. között a strand területének karbantartása és felügyelete
tárgyában 2009. július 1-től 2010. június 30-ig 500.000.- Ft + ÁFA összegben történő
szerződéskötéssel. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A karbantartásra és
felügyeletre vonatkozó költségeket legfeljebb 500.000 Ft + ÁFA összegig a 2009. évi költségvetésében
az általános tartalék terhére biztosítja.
5. A sporttelep és egyéb ingatlanok hasznosítása tárgyban Oroszlány Város Önkormányzata és az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között 2002. június 14-én létrejött szerződés módosítását az előterjesztés
1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a
szerződésmódosítás aláírására.
6. A sportcsarnok üzemeltetése tárgyban Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató
Zrt. között 2004. április 28-án létrejött szerződés módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
7. Megbízza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t a sportcsarnok következő felújítási munkáinak
elvégzésével: parkettacsere, alsó öltöző felújítása, két palánk és eredményjelző cseréje. A munkák
elvégzésének határideje: 2009. július 31.
8. Az 7. pontban szereplő felújítás költsége: bruttó 16.600 E Ft, melyet az Önkormányzat a felújítási
céltartalék terhére biztosít.
9. Felhatalmazza a polgármestert az 7-8. pontban írt tartalmú szerződés előkészítésére és aláírására.
10. Egyetért a tekepálya bruttó 22.625 E Ft összegű felújításával, melynek forrását 6.989 E Ft összegben
az önkormányzatot mint tulajdonost megillető, az OSZ Zrt.-től származó 2008. évi önkormányzatra
jutó osztalék, valamint 15.636 E Ft összeget az OSZ Zrt. a Sporttelep és egyéb ingatlanai, valamint
a Sportcsarnok hasznosításából származó bevételből biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: 2009. június 30.
a határozat kihirdetésére: 2009. július 1.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

67/2009. (VI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 9Egyetért az előterjesztésben foglaltak szerint a volt Arany J. Általános Iskola és környezetére
vonatkozó projekt két külön pályázat keretében történő megvalósításával.
2. 10Egyetért a KDOP-2009-4.2.1/B kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázaton történő
indulás érdekében a felújításra vonatkozó úttervek, közműtervek, parktervek készítésével. A
20.000.000, Ft összegű tervezési költséget a 2009. évi költségvetésében a felújítási céltartalék terhére
biztosítja.
3. Egyetért az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elkészítésének szükségességével.
4. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésének fedezetét a 2009. évi költségvetésben a Tervezési
költségek előirányzat a volt Arany János Iskola és környezete tervezés sorának terhére biztosítja.

9

Hatályon kívül helyezte a 86/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Hatályon kívül helyezte a 86/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat

10
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Határidő: a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetésére: 2009. július 1.
Felelős:
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
68/2009. (VI.23.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést.
2.
Oroszlány Város szociális szolgáltatástervezési koncepcióját az aktualizálásnak megfelelően, az
előterjesztés melléklete szerint fogadja el.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat kihirdetésére: 2009. július 1.

69/2009. (VII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. július 9-ei rendkívüli nyílt ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
1.
Az ORVIRON-PLUS Kft. egységes környezethasználati engedély-módosításának megvitatása
2.
Pályázat benyújtása a KDOP-2009-5.2.2/B. pályázati kiírásra, bölcsődei férőhelyek fejlesztésére és
bővítésére
3.
A Ságvári Endre Általános Iskola és környéke útkorszerűsítési feladatai (KDOP-4.2.1/B.)
4.
Pályázati eljárások során szükséges döntések meghozatala (KDRFT CÉDE, KDRFT/TEUT/2009.,
Bányászati Múzeum)
5.
A költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

70/2009. (VII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az Önkormányzati
Szociális Szolgálat Bölcsődéjének bővítésére és felújítására a KDOP-2009-5.2.2/B „Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírásra.
2.
A pályázathoz szükséges 8 millió Ft tervezési és előkészítési költséget Oroszlány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetésének felújítási céltartaléka terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

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

2009. július 17.
folyamatos
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

71/2009. (VII.9.) Kt. sz. határozat11
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az Oroszlány, Népek barátsága, Ságvári E., Irinyi J., Fürst S. (Rákóczi F. út – Vasútállomás
közti szakasz) utcák felújításának korszerűsítésének támogatására vonatkozó pályázat (KDOP-20094.2.1/B) benyújtásával.
2. Sikeres pályázat esetén, legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötéséig elkülöníti és önálló költségvetési
soron szerepelteti a kivitelezés bekerülési költségét.

11

Kiegészítette a 86/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
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Határidő: a határozat kihirdetésére:
2009. július 17.
a határozat végrehajtására: 1.pont esetében 2009. augusztus 31.
2. pont esetében a 2010. évi költségvetés elfogadása
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

72/2009. (VII.9.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Az 51/2009. (V.26.) Kt. számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Nettó (Ft)
Projekt
25.192.693
Táncsics
Óvoda
felújítása
Bokodi Út 6.022.618
közvilágítás
Játszóterek
bővítése

7.500.000

Összesen

38.715.311

ÁFA
(25%)
6.293.846

Bruttó (Ft)

Támogatás
(Ft)
31.486.617 19.998.00
2

1.505.655

7.528.273

Pályázati
díj (Ft)
499.950

Saját erő Össz(Ft)
költség (Ft)
11.988.565 31.986.567

124.355

2.678.420

tám.
int.
62,52
%
65%

4.974.208

7.652.628

1.875.000

65%
9.375.000

6.194.409

154.860

3.335.451

9.529.860

9.674.501

48.389.890 31.166.61 779.165
18.002.436 49.169.055 65%
9
A saját erő forrása Oroszlány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének beruházási céltartalék
sora.
2.a) Az 52/2009. (V.26.) számú Kt. számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Egyetért a Jókai Mór utca burkolat felújítása tárgyú TEUT 2009. pályázat benyújtásával 11.183.431 Ft
önerő biztosításával 11.183.430 Ft igényelt támogatással 22.366.861 Ft összértékben, az alábbi táblázat
szerint:
Támogatá
Igényelt
Projekt összes
Projekt megnevezése
Saját erő
s mértéke
támogatás
költsége
Jókai utcai közút felújítás
11 183 431
11 183 430 22 366 861 Ft
50%
(TEÚT 2009 pályázat)
Ft
2.b) Az 52/2009. (V.26.) számú Kt. számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
A kivitelezéshez szükséges anyagi fedezetet a költségvetés 2. k. melléklet Jókai utcai közút felújítás
sorából biztosítja.
3.a) Megbízza a polgármestert a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány által a 080 hrsz-ú ingatlanra
benyújtott pályázattal összefüggésben az esetleges konzorciumi partnerként történő bekapcsolódás
feltételeinek megtárgyalására.
3.b) A konzorciumi partnerként történő bekapcsolódás feltételeinek tisztázását követően adjon tájékoztatást a
Képviselő-testület részére.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. július 17.
a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

73/2009. (VII.9.) Kt. sz. határozat12
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Oroszlány Város Óvodái alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.1 Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő szövegrész kerül:
„7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.”
1.2 Az alapító okirat 16. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez.”
1.3 Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) Alaptevékenysége
851011 Óvodai nevelés, ellátás
- óvodai nevelés keretében folyó személyiségfejlesztés, az iskolai élethez szükséges fejlettségi szint
elérése, a gyermekek napközbeni ellátása
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- korlátozott számban (csoportonként max. 2 fő) ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos és az ép
értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai
miatt organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- nemzeti, etnikai kisebbség óvodáskorú gyermekek társadalmi beilleszkedését segítő foglalkoztatás –
kizárólag magyar nyelven - a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve szerinti
program alapján
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
- biztosítja az önkormányzat óvodáiban az élelmezést
562917 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás”
1.4 Az alapító okirat 17. pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.

12

A határozat 6. 7. 10. 12. 14. 15. pontjait, valamint a 13. pontból szövegrészeket helyezett hatályon kívül a 96/2009. (IX.29.) Kt.
sz. határozat
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2. József Attila Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
2.1 Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő szövegrész kerül:
„7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.”
2.2 Az alapító okirat 18. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez.”
2.3 Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) Alaptevékenysége
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán
gyógytestnevelés
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
gyógytestnevelés
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
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b) Kiegészítő tevékenysége:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- bérleti díj
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- bérleti díj”
2.4 Az alapító okirat 19. pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.

3. Ságvári Endre Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
3.1 Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő szövegrész kerül:
„7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.”
3.2 Az alapító okirat 18. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez.”
3.3 Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) Alaptevékenysége
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,
tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztő,
képesség-kibontakoztató foglalkoztatása,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
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855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- bérleti díj
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- bérleti díj”
3.4 Az alapító okirat 19. pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.
4. Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
4.1 Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő szövegrész kerül:
„Tagintézmény neve:
Móra Ferenc Kollégium
Telephely neve, címe:
Móra Ferenc Kollégium
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.”
4.2 Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő szövegrész kerül:
„7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
4.3 Az alapító okirat 18. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez.”
4.4 Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) Alaptevékenysége
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (14 évfolyam)
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852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (58 évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
852014 Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,
b) Kiegészítő tevékenysége:
552001 Üdülői- szálláshely-szolgáltatás”
4.5 Az alapító okirat 19. pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.

5. Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
5.1 Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő szövegrész kerül:
„7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
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2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
5.2 Az alapító okirat 19. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez.”
5.3 Az alapító okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) Alaptevékenysége
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
- a zeneoktatás, melynek célja a tanulók művészeti tevékenységének, készségének fejlesztése
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
- az alapfokú művészeti ismeretek oktatása
b) Kiegészítő tevékenysége: nincs”
5.4 Az alapító okirat 20. pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.
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6. Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

6.1 Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő szövegrész kerül:
„7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
6.2 Az alapító okirat 18. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez.”
6.3 Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) Alaptevékenysége
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés (szakmai alapozás):
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
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Elektronikai technikus: 9-12. évfolyam
Mechatronikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ruhaipari technikus: 9-12. évfolyam
Textilipari technikus: 9-12. évfolyam
Informatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ipari informatikai technikus: 9-12. évfolyam
Műszaki informatikus: 9-12. évfolyam
Gépgyártás-technológiai technikus: 9-12. évfolyam

Hatályon kívül helyezte a 96/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat

144

54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
52 523 01 1000 00 00
-

CAD-CAM informatikus: 9-12. évfolyam
Divat- stílustervező: 9-12. évfolyam
Automatikai műszerész: 9-12. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos
nevelési igényű tanulók integrált oktatását
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00

Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
Géplakatos: 3 év
31 521 11 0000 00 00
Hegesztő: 2 év
31 521 24 1000 00 00
Szerkezetlakatos: 3 év
33 521 08 0000 00 00
Szerszámkészítő: 3 év
31 521 09 1000 00 00
Gépi forgácsoló: 3 év
33 542 05 0010 33 01
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó: 3 év
33 542 05 0010 33 03
Női szabó: 3 év
33 521 04 1000 00 00
Villanyszerelő: 3 év
31 521 07 1000 00 00
Finommechanikai műszerész: 2 év
33 523 01 1000 00 00
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
54 523 01 0000 00 00
Elektronikai technikus: 2 év
52 523 03 0000 00 00
Mechatronikai műszerész: 2 év
54 542 01 0010 54 02
Ruhaipari technikus: 2 év
54 542 01 0010 54 03
Textilipari technikus: 2 év
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54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00

Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák
lebonyolítására (szakmai alapozás):
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
-

Géplakatos 9-10. évfolyam
Hegesztő: 9-10. évfolyam
Szerkezetlakatos: 9-10. évfolyam
Szerszámkészítő: 9-10. évfolyam
Gépi forgácsoló: 9-10. évfolyam
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 9-10. évfolyam
Férfiszabó: 9-10. évfolyam
Női szabó: 9-10. évfolyam
Villanyszerelő: 9-10. évfolyam
Finommechanikai műszerész: 9-10. évfolyam
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 9-10. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos
nevelési igényű tanulók integrált oktatását
8531341 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
(1 éves, szakképző évfolyamra felzárkóztató oktatás)
-

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
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54 862 01 0000 00 00
52 523 01 0001 54 01
52 523 03 0001 54 01
54 481 01 0100 31 01
31 521 02 0000 00 00
54 481 03 0100 52 01

Munkavédelmi technikus: 300 óra
Automatikai technikus: 800 óra
Mechatronikai technikus: 800 óra
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
CNC forgácsoló: 1200 óra
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás, TEAOR
száma: 8559
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
c) Kisegítő tevékenysége:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: max. 2%.”
6.4 Az alapító okirat 19. pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.
14

7. Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

7.1 Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő szövegrész kerül:
„7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
7.2 Az alapító okirat 18. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez.”
7.3 Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) Alaptevékenysége
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató felkészítés,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)

14
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korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
-

a tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás felnőttek részére
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon)
-

A szakképzési évfolyamon középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében a szakmai
vizsgára felkészítés
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
52 813 01 0100 33 01
Sportoktató 500 óra
52 813 01 0010 52 01
Fitness-wellness asszisztens 1000 óra
52 813 01 0010 52 02
Sportedző 1000 óra
52 813 01 0001 54 01
Rekreációs mozgásprogram-vezető 1000 óra
52 813 02 0000
Sportszervező, - menedzser 1000 óra
52 1811 02
Grafikus 2 év
54 211 09
Grafikus 2 év, 5 év
54 211 09 0010 54 01
Alkalmazott grafikus 3600 óra
52 214 01 0000
Lakberendező 2000 óra
55 213 02
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
55 213 02 0010 55 03
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
54 481 03
Informatikai rendszergazda 2 év
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
54 481 03 0010 54 01
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
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54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07
54 4641 03
54 481 04
54 481 04 0010 54 01
54 213 04
54 213 04 0010 54 04
52 5412 01
54 524 02 1000
54 524 02 0100 33 02
54 534 02 0001 54 01
54 524 02 0001 54 04
54 850 02 0000
54 850 02 0100 33 02
54 345 02 0000
54 345 02 0100 31 01
54 345 02 0100 31 02
54 345 02 0100 52 01
54 345 02 0001 54 01
54 812 01 1000
54 212 07
54 212 07 0010 54 01
54 212 07 0010 54 02
54 212 07 0010 54 03
54 212 07 0010 54 04

Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
Webmester 2 év
Informatikus 2 év
Informatikus 2 év
Gazdasági informatikus 2 év
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
Multimédiafejlesztő 1400 óra
Általános vegyésztechnikus 2 év
Vegyipari technikus 2 év
Vegyi anyag gyártó 600 óra
Biotechnológus technikus 600 óra
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
Logisztikai ügyintéző 2 év
Anyagbeszerző 400 óra
Áruterítő 400 óra
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
Idegenvezető 2 év
Táncos 2, 5 év
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
Néptáncos 2, 5 év
Színházi táncos 2, 5 év

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
c) Kisegítő tevékenysége
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: max. 10%.”
7.4 Az alapító okirat 19. pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.
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8.1 Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő szövegrész kerül:
„7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
8.2 Az alapító okirat 15. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez.”
8.3 Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) Alaptevékenysége
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- logopédiai szolgáltatás, ennek keretében a beszédhibák és a nyelvi-, kommunikációs zavarok
javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása,
- a korai fejlesztés, a fejlesztés és gondozás keretében biztosított szolgáltatás,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése.
b) Kiegészítő tevékenysége: nincs”
8.4 Az alapító okirat 16. pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.

9.

Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

9.1 Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) Alaptevékenysége
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
ellátja a városi könyvtárakra megállapított normatíva szerinti teljes körű könyvtári szolgáltatást,
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és az érdeklődők számára
rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
támogatja az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,
statisztikai adatszolgáltatást nyújt,
segíti a gyerekek olvasóvá nevelését,
számítógépes információs szolgáltatást nyújt saját adatbázisa alapján, valamint az interneten
keresztül
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más könyvtárak adatbázisaiból,
módszertani szakmai segítése a város oktatási intézményeiben működő könyvtáraknak,
zenei, video, cd állományának gondozása és rendelkezésre bocsátása

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
művészeti és természettudományi ismeretterjesztés végzése, kulturális öntevékenység feltételeinek
megszervezése,
állampolgári jog gyakorlására való felkészülés segítése, rendszeres tanácsadó és információszolgáltatás, önképzés intézményes támogatása, a közösségi művelődés, társas élet, szórakozás
különböző önszerveződő csoportok és rendezvények formájában történő kielégítése,
szervezi a város hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatait,
segíti a helyi hagyományok feltárását, megőrzését,
részt vesz a helyi idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében,
a városi lakosság minden rétege számára igényei szerinti színvonalas, szórakoztató programokat
szervez,
a városból hiányzó, illetve nem teljes kínálatú szolgáltatások alkalmi szervezése,
képző-, ipar-, és egyéb művészeti kiállítások szervezése
ismeretterjesztő és készségfejlesztő tanfolyamok szervezése
kistérségi kulturális feladatok ellátása

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

b) Kiegészítő tevékenysége:
591411 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános
vetítési helyeken
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk”
9.2 Az alapító okirat 15. pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.
10. 15Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
10.1 Az alapító okirat 15. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez.”
10.2. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) Alaptevékenysége
562917 Munkahelyi étkeztetés
a) Gondozási egység keretein belül
889921 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, házhozszállítással, illetve elvitellel biztosít ebédet
azoknak, akik szociális rászorultságuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai– illetve
szenvedélybetegségük, valamint egészségi állapotuk miatt azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak
tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
15
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889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
881011 Idősek nappali ellátása
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
889921 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
889924 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése
d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
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889101 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 90 férőhelyen.

Tíz férőhelyen rehabilitációs csoport gondozása (valamilyen szempontból károsodott, vagy fogyatékos
gyermekek hat éves korig) szakmai irányelvek alapján.
856012 Korai fejlesztés, gondozás
ellátja a korai fejlesztés, gondozás keretében az értelmileg akadályozott testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem visszavezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését
856013 Fejlesztő felkészítés
ellátja a fejlesztő felkészítés keretében az értelmileg akadályozott testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem visszavezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztő felkészítését.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
89924 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
B) Kiegészítő tevékenysége:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562917 Munkahelyi étkeztetés”
10.3 Az alapító okirat 16. pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.

11. Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
11.1 Az alapító okirat 12. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez.”
11.2. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) Alaptevékenysége
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841126
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
360000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
381101
Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
421100
Út, autópálya építése
522110
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
681000
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750000
Állat-egészségügyi ellátás
813000
Zöldterület-kezelés
841112
Önkormányzati jogalkotás
841114
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység
841115
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116
Országos, település és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841127
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841401
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402
Közvilágítás
841403
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
842421
Közterület rendjének fenntartása
851000
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853000
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
870000
Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex ellátása
880000
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
882111
Rendszeres szociális segély
882112
Időskorúak járadéka
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115
Ápolási díj alanyi jogon
882116
Ápolási díj méltányossági alapon
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119
Óvodáztatási támogatás
882121
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122
Átmeneti segély
882123
Temetési segély
882124
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201
Adósságkezelési szolgáltatás
882202
Közgyógyellátás
882203
Köztemetés
889935
Otthonteremtési támogatás
889936
Gyermektartásdíj megelőlegezés
889942
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890301
Civil szervezetek működési támogatása
890302
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441
Közcélú foglalkoztatás
890442
Közhasznú foglalkoztatás
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890443
890603
910502
931102
931206
931301
932911
960302

Közmunka
Szakszervezeti tevékenység támogatása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Köztemető-fenntartás és működtetés

b.) Kiegészítő tevékenysége: nincs”

11.3 Az alapító okirat 13. pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.
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12. Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

12.1. Az átalakító okirat 10. pontja helyébe a következő szövegrész kerül:
„10. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
12.2. Az átalakító okirat 21. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez.”
12.3. Az átalakító okirat 22. pontja az alábbiak szerint módosul:
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény egységnél
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (14 évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
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-

organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (58 évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
852014 Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,
Nevelési Tanácsadó Intézménynél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- iskolaérettségi vizsgálat elvégzése és szakvélemény készítése
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzdő SNI-b gyermekek ellátása
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységnél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- logopédiai ellátás
- konduktív pedagógiai ellátás
- utazó gyógypedagógiai szolgálat
856012 Korai fejlesztés, gondozás
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés
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856013 Fejlesztő felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
-

szaktanácsadás
pedagógiai tájékoztatás
pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés
tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata

12.4 Az átalakító okirat 23. pontja az alábbiak szerint módosul:
552001 Üdülői- szálláshely-szolgáltatás
12.5 Az alapító okirat 22-23. pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.
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13. Elfogadja Oroszlány Város Óvodái, József Attila Általános Iskola, Ságvári Endre Általános Iskola,
Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium, Bakfark Bálint Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola, Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola, Pedagógiai Szakszolgálat, Művelődési Központ és Könyvtár, Önkormányzati Szociális
Szolgálat és Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint a Benedek Elek
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó alapító okiratainak az 1-12. pontban meghatározott módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a határozat 1-12. számú melléklete szerint.

18

14. Elfogadja a Pedagógia Szakszolgálat megszüntető okiratát a 13. sz. melléklet szerint.

19

15. Elfogadja a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium átalakító
okiratát a 14. sz. melléklet szerint.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző

74/2009. (VIII.4.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. augusztus 4-ei ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
1.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2.
Iskolakezdési támogatás kifizetése
3.
Oroszlány, Várdomb utca, Várdomb köz és Závory Zoltán utca felújításának és korszerűsítésének
támogatására vonatkozó pályázat benyújtása (KDOP-2009-4.2.1/B)
4.
Oroszlányi Bányamúzeum és Oroszlány Város Önkormányzata esetleges konzorciumi kapcsolatának
kialakítása
5.
Kérdés, interpelláció
6.
Zárt ülés: Városi kitüntetési javaslatok elbírálása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester
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75/2009. (VIII.4.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.a) Támogatja a Művelődési Központ és Könyvtár részvételi szándékát a TIOP – 1.2.3/09/1 „TudásdepóExpressz”- A könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése című pályázaton. A
projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötni a konzorciumban részt
vevő települések könyvtáraival. A Képviselő-testület felhatalmazza a Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatóját a megállapodás megkötésére.
2.b) Vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK
rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.
3.a) Egyetért az oroszlányi gyógyszertárak ügyeleti rendjének (helyének és időtartamának)
megváltoztatásával.
3.b) Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselő-testület egyetértő határozatát küldje meg az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális Intézetének regionális tiszti
főgyógyszerészének.
4.a) Eseti munkacsoportot hoz létre az „Oroszlány város általános iskoláinak komplex fejlesztése" című
projekt keretében megvalósuló építési beruházás figyelemmel kísérésére, melynek tagjai:
Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. képviseletében: Lazók Zoltán vezérigazgató vagy az általa
meghatalmazott személy mint szakértő
A Képviselő-testületben képviselettel rendelkező pártok helyi szervezetei által delegált egy-egy
személy.
Az eseti munkacsoport elnöke az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. képviseletében eljáró személy mint
szakértő. A munkacsoport ülését az elnök szükség szerint hívja össze és vezeti. A munkacsoport
döntéshozatalához a tagok többségének jelenléte és a jelenlévő tagok többségének egybehangzó
szavazata szükséges. Ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni Rajnai Gábor polgármestert, Tóth
Gábor projektmenedzsert és az osztályvezető útján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán belül
működő Projekt Munkacsoport illetékes ügyintézőjét is.
4.b) A 4.a) pont szerinti eseti munkacsoport feladata, jogköre:
A kivitelezés folyamatos figyelemmel kísérése, ügyelve arra, hogy a munka a kivitelezői
szerződésekben meghatározottak szerint valósuljon meg;
A megrendelő, a kivitelező képviselője és a műszaki ellenőr részvételével szervezett
egyeztetéseken, az elkészült munkarészek átadásán való részvétel;
Döntés a kivitelezés időszakában felvetődött, megrendelő által eldöntendő azon kérdésekben,
melyek nem járnak a megkötött kivitelezési szerződések módosításával. Döntését az adott kérdés
természetéhez igazodó, annak megfelelő határidőn belül köteles meghozni, úgy, hogy a kivitelezés
emiatt késedelmet ne szenvedjen. A döntés határidejét a felmerülésekor határozzák meg a felek.
Köteles késedelem nélkül felhívni a figyelmet az esetleges általa észlelt akadályoztatásokra,
hibákra, hiányosságokra, a kivitelezési részhatáridők betartását vagy a kivitelezési szerződésben
foglaltak teljesítését egyébként veszélyeztető körülményekre annak érdekében, hogy minden
előrelátható akadály időben megszüntethető legyen;
Jogosult az építési naplóba betekinteni és arról másolatot kérni, a kivitelező helyszíni
építésvezetőjével történő egyeztetés szerint.
Állásfoglalás és döntési javaslat készítése a Képviselő-testület számára az érintett intézmény
vezetője vagy a kivitelező részéről esetlegesen felvetett olyan kérdésekben, melyek a kivitelezési
szerződés módosítását igénylik. E körbe tartozik különösen az esetlegesen felmerülő pótmunkaigények megalapozottságának vizsgálata, együttműködve a műszaki ellenőrrel.
A Képviselő-testület tájékoztatása a kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi észrevételéről, ha
szükséges rendkívüli testületi ülés kezdeményezésével.
4.c) Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy levélben tájékoztassa a kivitelezőket és a műszaki ellenőrt a
4.a)-4.b) pont szerinti eseti munkacsoport létrehozásáról.
4.d) A 4.a) pont szerinti eseti munkacsoport megszűnik, ha a feladata végrehajtásáról szóló bizottsági
előterjesztést a Képviselő-testület elfogadja.
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5.a) Megbízza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésével, az
„Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció” címen megjelenő pályázati felhívás keretében
történő eredményes részvételhez szükséges tartalommal, annak érdekében, hogy az a volt Arany J.
Általános Iskola és környezetére vonatkozó pályázat keretében, annak részeként kerüljön benyújtásra.
Az ellenszolgáltatás összege: 3.900.000,- Ft + áfa.
5.b) Az 5.a) pont szerint megbízási szerződés aláírására —a melléklet szerinti tartalommal— felhatalmazza
Rajnai Gábor polgármestert.
6.
Egyetért a Svandabereg-patak gyalogoshídjának átépítésével 980 E Ft + ÁFA összköltséggel. A
kivitelezéshez szükséges anyagi fedezetet a költségvetés általános tartalék sorából biztosítja.
7.a) Egyetért azzal, hogy a KDOP-5.1.1/2F kódszámú „Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés” című
pályázat keretében megvalósuló iskolakorszerűsítésekhez a Ságvári Endre iskola kiegészítő építési
beruházásához (a festési munkákra és a hangosítási-csengetési rendszer kiépítésére) pótlólagos forrást
biztosít a beruházási céltartalék terhére 4 M Ft + ÁFA összegben.
7.b) Utasítja a polgármestert a jelenlegi kivitelezővel történő, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatására.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. augusztus 12.
a határozat végrehajtására:
3.b) pont esetében: 2009. augusztus 19.
4.a) pont esetében: a munkacsoport megalakítására: 2009. augusztus 6.
a 6. pont esetében: folyamatos
a 7. pont esetében: azonnal
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

76/2009. (VIII.4.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A közszolgálatban dolgozók részére iskolakezdési támogatást biztosít gyermekenként 21.450,- Ft
összegben. A szükséges előirányzatot az általános tartalék terhére biztosítja.
2. Utasítja a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés módosításakor gondoskodjon az
előirányzatok átvezetéséről.
Felelős:
Határidő:

a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat végrehajtására: 2. pont esetében: 2009. szeptember 29.

77/2009. (VIII.4.) Kt. sz. határozat20
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Egyetért a Várdomb utca, Várdomb köz és Závory Zoltán utca felújításának és korszerűsítésének
támogatására vonatkozó pályázat (KDOP-2009-4.2.1/B) benyújtásával.
2.
Sikeres pályázat esetén, legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötéséig elkülöníti és önálló
költségvetési soron szerepelteti a kivitelezés bekerülési költségét.
3.
A továbbiakban is egyetért a volt Arany János Általános Iskola környezetére vonatkozó út- közmű- és
parktervek elkészítésével. A tervező kiválasztására irányuló pályáztatási eljárás megindítására
felhatalmazza a polgármestert. E tervezési munkák forrása a 67/2009. (VI.23.) Kt. sz. határozat 2.
pontjában megjelölt előirányzat.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
2009. augusztus 12.
a határozat végrehajtására: 1.pont esetében 2009. augusztus 31.
2. pont esetében a 2010. évi költségvetés elfogadása
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
20

Kiegészítette a 86/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
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78/2009. (VIII.4.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Központi Bányászati Múzeum
Alapítvány által benyújtott KDOP-2007-2.1.1/B jelű pályázathoz 63.000.000 Ft összegű önkormányzati
készpénz támogatás nyújtását.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. augusztus 12.
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

79/2009. (VIII.4.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. „OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntetésben részesíti: Keleti Györgyöt,
„OROSZLÁNYÉRT” Vésetű Aranygyűrű kitüntetésben részesíti: Dr. Mátics Istvánt és Zsirai Istvánt,
„OROSZLÁNYÉRT” Kitüntető Díszoklevél elismerésben részesíti: Busa Jánost, az Oroszlányi
Evangélikus Ének- és Zenekart, Peter Raviolt, Sipos Andrásnét és Szikszai Istvánnét.
2. Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy a kitüntetéseket augusztus 20-án, az ünnepi Képviselő-testületi
ülésen adja át.
Határidő:
Felelős:

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

2009. augusztus 12.
2009. augusztus 20.
Dr. Judit Erzsébet
Rajnai Gábor polgármester

80/2009. (VIII.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. augusztus 27-ei rendkívüli nyílt ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítása
2. A Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó közalkalmazotti létszámszükséglete
3. Tájékoztató a volt Arany J. Általános Iskola felújítására vonatkozó pályázatról
4. Egyebek
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

81/2009. (VIII.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítását a melléklet szerint
elfogadja.
2. A módosított alapító okirat (amely a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 151/2009.
(VI.18.) kgy. sz. határozattal és az Oroszlány Város Önkormányzata által a 63/2009. (VI.23.) Kt. sz.
határozattal jóváhagyott Társulási Megállapodás 2. sz. melléklete) aláírására felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. szeptember 4.
a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

82/2009. (VIII.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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1.

A Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó létszámváltozását az alábbiak szerint határozza
meg:

Intézmények
Benedek Ált. Isk.
Pedagógiai Szaksz.
EGYMI

2009. évi elfogadott
létszám
42,40
10,00
-

Változás

+2,81

2009. évi módosított
létszám
55,21

2. a) A 2,81 álláshely bér- és járulék kiadása a 2009-es évre összesen 401 E Ft, melyet az általános tartalék
terhére biztosít.
A Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó 2009. évi kiadásait az alábbiak szerint
módosítja:
Személyi juttatás Tb. Járulék
(E Ft)
(E Ft)
300
82

Munkaadói
járulék (E Ft)
9

Eü. Hozzájárulás (E Ft)
10

Összesen
(E Ft)
401

2.b) Utasítja a polgármestert, hogy az intézmény létszámváltozását, valamint bér- és járulék kiadásainak
változásait az általános tartalék terhére a költségvetésen vezesse át.
Határidő:

a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

Felelős:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2009. szeptember 4.
1. pont esetében: 2009. szeptember 14.
2. pont esetében: a 2009. évi költségvetés módosítása
Dr. Judi Erzsébet jegyző
1. pont esetében: Vecserdi Jenőné intézményvezető
2. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester

83/2009. (VIII.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, mely szerint
Oroszlány Város Önkormányzata nem nyújt be pályázatot a KDOP-3.1.1/B Értékmegőrző és funkcióbővítő
városrehabilitáció a 10.000 fő feletti és 20.000 fő alatti városokban című pályázati kiírásra.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. szeptember 4.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

84/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 29-ei nyílt ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Útfelújítási tervezések a 2010. évben megjelenő pályázatokhoz történő felkészüléshez
3. Táncsics Mihály Óvoda felújítása
4. Közoktatási intézmények közalkalmazotti létszámváltozása
5. Egészségügyi gép-műszer beszerzése
6. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
7. A 2009. évi költségvetés – 2/2009. (II.28.) Ör. rendelet - módosítása
8. A lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör.
rendelet módosítása
9. A Sportról, valamint az önkormányzat jelképeiről, városi kitüntetések alapításáról, azok használatának
rendjéről szóló rendeletek módosítása
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10. A hatályos önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról
szóló 2006/123/EK Irányelv alapján
11. Fogorvosi körzet összevonása, a háziorvosi körzetekről szóló 21/2004. (VII.14.) Ör. rendelet módosítása
12. Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 10/2009. (IV. 9.) Ör. rendelet módosítása
13. Vagyonhasznosítási kérdések, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 3/2003. (III.5.) Ör. rendelet módosítása
14. A 20/2006. (X. 11.) Ör. rendelettel elfogadott településrendezési terv felülvizsgálata – programterv
elfogadása
15. Oroszlány Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának javasolt akcióterületi lehatárolásai és a stratégia
készítésének további ütemezése
16. A költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
17. Beszámoló a közoktatási intézmények 2008/2009. évi munkájáról
18. Beszámoló a Gyermek Kuckó Alapítványi Óvoda beszámoló 2004-2009. évi munkájáról
19. „Jó tanuló, jó sportoló” pályázat kiírása
20. A Bánki Donát Tatabányai Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság átalakításához kapcsolódó döntések
21. Kérdés, interpelláció
22. Zárt ülés: Javaslat sportdicsőség-táblára történő felkerülésre
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

85/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.a) Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.
2.b) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának általános
szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
2.c) Megbízza a polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
kiírására, és a pályázathoz való csatlakozást megfogalmazó nyilatkozat határidőre történő
megküldésére.
2.d) A pályázatok elbírálását az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe utalja.
2.e) A pályázati támogatás pénzügyi fedezetét a 2010. évi költségvetésben a rendszeres pénzbeli ellátások
szakfeladaton biztosítja.
3.
Jóváhagyja a Városi Sportcsarnok földszinti nézőtéri mellékhelyiségek felújítását és biztosítja hozzá a
szükséges 1.084.790 Ft + ÁFA összeget a 2009. évi költségvetés többlet kamatbevétele terhére.
Felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és az Oroszlányi Szolgálattó Zrt. között, 2009. június
24-én kelt vállalkozási szerződés kiegészítésére.
4.
A Képviselő-testület a 2009. évi munkatervében szereplő november 24-ei ülés napirendi pontjai közül
törli „Tájékoztató a Gyermek Kuckó Alapítványi Óvoda elmúlt 3 évben végzett tevékenységéről” című
napirendi pontot.
5.
Nem kíván vételi ajánlatot tenni a Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által eladásra
meghirdetett 3.920 EFt össz-névértékű, névre szóló részvényekre.
6.
Az előterjesztés 6. pontjában foglaltakkal egyetértve nem kíván élni a 2009. évi XLVIII. törvény 1. §-a
szerinti, a lakóingatlan kényszerértékesítése során biztosított elővásárlási jogával.
7.a) 2009. évi költségvetésében az általános tartalék terhére elkülönít 2.135.880,- Ft-ot, mely a Bánki Donát
Térségi Integrált Szakképző Központ Konzorciumi Irányító Bizottságába, valamint a Felügyelő
Bizottságába Oroszlány Város Önkormányzata által delegált tagok 2009. évi tiszteletdíjának
fedezeteként szolgál.
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7.b) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt összeg erejéig kössön megállapodást a Bánki
Donát Térségi Integrált Szakképző Központtal a tiszteletdíjak fedezetéül szolgáló összeg átutalásáról.
8. A volt Gárdonyi G. Általános Iskola tornatermének sport célú hasznosítás érdekében hozzájárul az
1650/1 hrsz-ú ingatlanon kompakt hőközpont elhelyezéséhez az OSz Zrt. által történő megvalósítás
keretében.
9. Egyetért a Rákóczi F. u. 58. számú épületen lévő, Óvári László, Csillagászok című sgrafitto
rekonstrukciójával, a mű eredeti színének, anyagának és formájának megtartásával.
10.a) Hozzájárul ahhoz, hogy a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola pályázatot nyújtson be a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása
– Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program című, TÁMOP -3.4.4/B/08/1 kódszámú
pályázati felhívásra az előterjesztésben részletezett tartalommal, a következő feltételekkel:
§ A pályázó neve, címe:
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola (2840 Oroszlány, Kossuth L. u. 2.) mint
konzorcium-vezető a következő közoktatási intézmények konzorciumi partnereként:
o Eötvös József Gimnázium és Kollégium (2890 Tata, Tanoda tér 5.)
o Árpád Gimnázium (2800 Tatabánya, Fő tér 1.)
o Tatabányai Általános Iskola, Szakképző Iskola és Középfokú Kollégium (2800
Tatabánya, Sárberki ltp.)
§ A pályázat címe:
„Tudás- Tapasztalat- Támogatás” Térségi Tehetségsegítő Hálózat kialakítása
§ Fenntartási kötelezettség:
A pályázónak, azaz a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskolának vállalnia kell, hogy a
támogatott projekt keretében létrehozott tehetséggondozó kapacitásokat és szolgáltatásokat a projekt
befejezését követően legalább 5 évig fenntartja, különös tekintettel az alábbiakra:
o a projekt megvalósításához a pályázat keretében beszerzett tárgyi eszközök
o a projekt megvalósításával kapcsolatban keletkezett szakmai dokumentáció
nyilvánosságának és hozzáférhetőségének biztosítása
o a projekt keretében kialakított Tehetségpontok illetve Tehetségsegítő Tanácsok
működésének biztosítása.
o A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve a kifejlesztett
szolgáltatásokat és az eszközbeszerzést) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a
Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem
adható bérbe.
o A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell
nyilvántartania és megőriznie legalább 2020. december 31-ig.
o Amennyiben a pályázó a Projekt adatlap „Számszerűsíthető eredmények” pontjában a
projektzárást követően elérendő célokat jelöl meg (hatásindikátor), akkor azokat az ott
leírtak szerint teljesítenie kell.
§ A projekt összköltsége, az igényelt támogatás aránya, formája:
A projekt összköltsége: 9.942.000,- Ft, melyhez az igényelt támogatás a projekt elszámolható
összköltségének 100 %-a. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Oroszlány Város Önkormányzata a pályázat benyújtásához saját erőt nem biztosít, fenntarthatósági,
környezetvédelmi vállalásokat nem tesz.
10.b) Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert arra, hogy a 10.a) pontban részletezett pályázat
benyújtásához szükséges fenntartói támogató nyilatkozatot aláírja.
10.c) Felhatalmazza Dr. Radványiné Varga Andreát a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
igazgatóját a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására és a pályázat benyújtására.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2009. október 7.
a 2.a), 2.b), 3., 8., 9. pont esetében: a határozat kihirdetésére: azonnal
a 2.c) pont esetében: a Nyilatkozat továbbítására: 2009. szeptember 30.,
a pályázatok kiírására: 2009. október 1.
a 3. pont esetében a vállalkozási szerződés kiegészítésére: 2009. szeptember 30.
7.b) pont esetében a megállapodás megkötésére és a tiszteletdíjak fedezetéül szolgáló összeg
átutalására: 2009. október 31.
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Felelős:

a határozat végrehajtására: 8. és 9. pont esetében azonnal
10. pont esetében: a határozat a pályázat benyújtására: 2009. szeptember 30.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: a 2.c), 2.e), 3., 7.b), 8., 9. és 10. pont esetében: Rajnai Gábor
polgármester
a 2.d) pont esetében: Veilandics Béla ESZB elnöke

86/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) A 67/2009. (VI. 23.) Kt. számú határozat 1-2. pontját hatályon kívül helyezi.
2.) Egyetért azzal, hogy az 1. pont szerint hatályon kívül helyezett határozat alapján felszabaduló összegből
a) 10.000 E Ft, és a költségvetés „Pályázatok benyújtásához szükséges tervezések” sorából 3.000 E
Ft, mindösszesen 13.000 E Ft a későbbi közútfejlesztési beruházások érdekében a
„Közútfejlesztési beruházások tervezési és előkészítő munkálatai” költségvetési sorra
b) a maradék 10.000 E Ft a „Céltartalék felújítási kiadások” költségvetési sorra kerüljön
átcsoportosításra.
3.) Utasítja a polgármestert:
a) a jelen határozat 2.) pontja szerinti átcsoportosítások költségvetésben történő átvezetésére,
b) A közútfejlesztési beruházások tervezetési és előkészítési munkálatait előkészítő tervező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására.
4. A 72/2009. (VII.9.) Kt. sz. határozattal módosított 52/2009. (V.26.) Kt. sz. határozat 1. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
1. Egyetért a Jókai Mór utca burkolat felújítása tárgyú TEUT 2009. pályázat módosításával kapcsolatos
9.185.340,- Ft önrész biztosításával 9.185.340,- Ft igényelt támogatással, 18.370.680,- Ft
összértékben, az alábbi táblázat szerint:
Támogatá
Saját erő
Igényelt
Projekt összes
Projekt megnevezése
s mértéke
(Önrész)
támogatás
költsége
Jókai utcai közút felújítás
9.185.340
9.185.340
50%
18.370.680 Ft
(TEÚT 2009 pályázat)
Ft
Ft
5. A 71/2009. (VII.9.) Kt. sz. határozatot a következő 1/a. ponttal egészíti ki:
1/a. A pályázathoz szükséges 77.695.631 Ft összegű önrészt saját forrásból biztosítja az alábbi táblázat
szerint:
Támogatá
Saját erő
Igényelt
Projekt összes
Projekt megnevezése
s mértéke
(Önrész)
támogatás
költsége
„Népek barátsága, Ságvári E., Irinyi J.,
Fürst S. (Rákóczi F. út – Vasútállomás
77.695.631,- 181.289.807,- 258.985.438,közti szakasz) utcák felújításának és
70%
Ft
Ft
Ft
korszerűsítése”
(KDOP-2009-4.2.1/B pályázat)
6. A 77/2009. (VIII.4.) Kt. sz. határozatot a következő 1/a. ponttal egészíti ki:
1/a. A pályázathoz szükséges 37.580.420 Ft összegű önrészt saját forrásból biztosítja az alábbi táblázat
szerint:
Támogatá
Saját erő
Igényelt
Projekt összes
Projekt megnevezése
s mértéke
(Önrész)
támogatás
költsége
„Závory Zoltán utca, Várdomb utca és
Várdomb köz felújításának és
37.580.420,- 87.687.646,- 125.268.066,70%
korszerűsítése”
Ft
Ft
Ft
(KDOP-2009-4.2.1/B pályázat)

Felelős:
Határidő:

a 3., 4., 5., 6. pont végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat kihirdetésére: 2009. október 7.
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a 3.a), 5-6. pont végrehajtására: azonnal
a 3.b) pont végrehajtására: 2009. október 20.

87/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Táncsics Mihály Óvoda felújításának szükségességével, a beruházás megvalósításához 30.317
E Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés felújítási céltartalékának terhére.
2. A Táncsics Mihály Óvoda felújítása tárgyú beruházást 30.317 E Ft becsült értékkel felveszi 2009. évi
közbeszerzési tervébe.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. október 7.
a határozat végrehajtására: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

88/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
1. a) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila Általános Iskola, a Ságvári
Endre Általános Iskola, a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, az Eötvös Loránd
Szakközép- és Szakiskola, a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola létszámváltozását az
alábbiak szerint határozza meg:
Intézmények

2009. évi elfogadott
létszám
67,50
72,70
22,00
42,50
56,70

József A. Ált Isk.
Ságvári E. Ált. Isk.
Bakfark B. Műv. I.
Eötvös L Szakközép.
Lengyel József Gim.

Változás

2009. évi módosított
létszám
65,93
73,73
20,95
53,94
59,02

-1,57
+1,03
-1,05
+11,44
+2,32

1. b) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények „Bér- és járulék kiadásait” az
alábbiak szerint határozza meg:
Intézmény
József A.
Ált.Isk.
Ságvári E.
Ált. Isk.
Eötvös L
Szakközép.
Lengyel József
Gim.

Személyi
juttatás(E Ft)
-702

Tb. Járulék
(E Ft)
-204

Munkaadói
járulék(E Ft)
-21

Eü. Hozzájárulás (E Ft)
-9

Összesen
(E Ft)
-936

+534

+155

+16

+6

+711

+5.937

+1.722

+178

+67

+7.904

+1.204

+349

+36

+14

+1.603

1. c) Utasítja a polgármestert, hogy az intézmények létszámának, valamint bér- és járulék kiadásainak
változásait a költségvetésen vezesse át az általános tartalék terhére.
A József Attila Általános Iskola bér- és járulék csökkenését helyezze az általános tartalékba.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtására: az 1. c) pont esetében: a 2009. évi költségvetés módosítása
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: az 1. a) pont esetében: intézményvezetők
az 1. c) pont esetében: Rajnai Gábor polgármester
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89/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
részére 7.181 EFt felhalmozási célú pénzeszköz átadásával, melynek forrása a már teljesült
többletkamat bevétel.
2. Utasítja a polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződés módosítására készítsen előterjesztést.
Felelős:
Határidő:

a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat végrehajtására a 2. pont esetében: 2009. október 27.

90/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolóját az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – Oroszlány
város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.28.) Ör. rendeletében
meghatározott címrend szerint - tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az
alábbiak szerint fogadja el:
adatok EFt-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2009. első félévi
Teljesítés
megnevezése
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása
Kiadások főösszege
3.967.970
4.341.476
1.718.403
40 %
Bevételek főösszege
3.967.970
4.341.476
1.732.935
40 %
3.

Az önkormányzat 2009. I. félévi teljesítését a határozat alábbi mellékletei szerint fogadja el:
- 1. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2009. I. félévi költségvetése (bevételek),
- 2. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2009. I. félévi költségvetése (kiadások),
- 3. számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2009. I. félévi bevételeinek részletezése,
- 4. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2009. I. félévi bevételei,
- 5.a számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2009. I. félévi bérjellegű kiadásai,
- 5.b számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2009. I. félévi egyéb dologi kiadásai,
- 5.c számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2009. I. félévi közüzemi díj kiadásai,
- 5.d számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2009. I. félévi segélyezés teljesítése és működési
célú pénzeszköz átadások 2009. I. félévi teljesítése,
- 6. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2009. I. félévi kiadásai,
- 7. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2009. I. félévi felhalmozási kiadásai,
- 8. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2009. I. félévi felújítási kiadásai,
- 9. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2009. I. félévi adósságszolgálatának teljesítése,
- 9.a számú melléklet: Hitelállomány 2009. június 30-án,
- 10. számú melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009.
I. félévi költségvetés teljesítése,
- 11. számú melléklet: Intézményfinanszírozás alakulása 2009. június 30-ig,
- 12. számú melléklet: Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása
2009 I. félévben.

Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetésére: 2009. október 7.
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

91/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK Irányelvével
kapcsolatos jogharmonizációs kötelezettsége alapján felülvizsgálta Oroszlány Város Önkormányzatának
hatályos rendeleteit.
2.) Megállapította, hogy Oroszlány Város Önkormányzatának hatályos rendeletei közül a következő
rendeletek nem tartoznak a 2006/123/EK Irányelv hatálya alá, nem tartalmaznak olyan rendelkezést,
amely az Irányelvvel érintett lenne, ezért további intézkedést (módosítást, hatályon kívül helyezést) nem
igényelnek:
- 12/1991. (VII. 15.) ÖK rendelet a lakossági fórumokról
- 25/1993. (V. 26.) ÖK rendelet a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról
- 35/1994. (X. 26.) ÖK rendelet falkép helyi jelentőségű védett műalkotássá nyilvánításáról
- 10/2000. (V. 3.) ÖK rendelet a köztisztaság fenntartásáról
- 14/2000. (VIII. 16.) ÖK rendelet a városkép helyi védelméről, továbbá egyes építési előírásokról
- 18/2000. (X. 3.) ÖK rendelet Oroszlány Város Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
- 15/2001. (XI. 7.) ÖK rendelet a köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól
- 5/2003. (III. 5.) ÖK rendelet a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről és az önkormányzat és
intézményei beruházási rendjéről szóló rendeletek hatályon kívül helyezéséről
- 26/2003. (XII. 24.) ÖK rendelet a parkolóhelyek kialakításáról, megváltásáról
- 5/2004. (III. 10.) Ör. rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
- 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 11/2004. (IV. 7.) Ör. rendelet az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben
alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
- 21/2004. (VII. 14.) Ör. rendelet a háziorvosi körzetekről szóló rendelet megalkotásáról
- 23/2004. (VIII. 18.) Ör. rendelet a fásított és parkosított zöldterületek fenntartásáról, használatáról
és védelméről szóló 13/1994. (V. 1.) ÖK rendelet hatályon kívül helyezéséről
- 37/2004. (XII. 29.) Ör. rendelet a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról
- 2/2005. (II. 9.) Ör. rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről
- 5/2005. (III. 2.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási
rendeletei mellékleteinek tartalmi követelményeiről
- 22/2005. (VII. 13.) Ör. rendelet önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról
- 20/2007. (X. 10.) Ör. rendelet az Adóügyi Feladatok ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi
rendszeréről szóló 25/2005. (VII.13.) Ör. rendelet hatályon kívül helyezéséről
- 1/2008. (II. 27.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről
- 6/2008. (IV. 9.) Ör. rendelet az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról
- 9/2008. (V. 14.) Ör. rendelet a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
- 25/2008. (XI. 13.) Ör. rendelet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési
támogatásról
- 26/2008. (XI. 13.) Ör. rendelet a „sajátos helyzet” megállapításának szabályairól az önkormányzat
által fenntartott általános iskolai felvételi eljárásban
- 28/2008. (XII. 11.) Ör. rendelet a helyi adókról
- 2/2009. (II. 28.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről
- 10/2009. (IV. 9.) Ör. rendelet az új közúti forgalmi rend kialakításáról
- 13/2009. (V. 14.) Ör. rendelet a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
3.a) Megállapította, hogy az alábbi rendeletek az 1. pont szerinti Irányelv hatálya alá tartoznak, de azzal
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaznak:
- 2/1998. (I. 28.) ÖK rendelet önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról
- 3/2003. (III. 5.) Ör. rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi
jogok gyakorlásáról
- 4/2003. (III. 5.) Ör. rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
- 15/2004. (V. 12.) Ör. rendelet a sportról
- 8/2005. (III. 9.) Ör. rendelet a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról és működési
feltételeiről
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-

20/2006. (X. 11.) Ör. rendelet a helyi építési szabályzatról
22/2007. (XI. 14.) Ör. rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, lakbéréről és
elidegenítéséről
- 27/2000. (XII. 27.) ÖK rendeletet a szennyvízkezelési díj megállapításáról és a díjalkalmazás
feltételeiről
- 25/2002. (XII. 25.) ÖK rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
- 44/2005. (XII. 28.) Ör. rendelet a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak
megállapításáról, és a díjalkalmazás feltételeiről
- 21/2000. (XII. 6.) ÖK rendelet a temetőről és a temetkezési tevékenységről
- 10/2004. (V. 7.) Ör. rendelet a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól
- 22/1991. (IX. 1.) ÖK rendeletet az önkormányzat jelképeiről, városi kitüntetések alapításáról, azok
használatának rendjéről
3.b) Rendelet útján gondoskodik a 3.a) pontban meghatározott rendeletek jogharmonizációs záradékkal
történő kiegészítéséről.
4.) A közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII. 2.) ÖK rendeletet az Irányelvben
foglaltak megfelelően vizsgálta és megállapította, hogy:
a) A rendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott közterület-használati engedélyezési eljárást fenn
kívánja tartani, mivel az engedélyezési rendszer fenntartását a 2006/123/EK Irányelv
rendelkezéseivel összeegyeztethetőnek tartja az alábbiak szerint:
A közterület védelmét szem előtt tartva közérdekből, a városi környezet védelme érdekében
szükséges, hogy a közterület-használat megkezdése előtt egyedi döntés adjon felhatalmazást a
közterület használatára. Az engedélyezési eljárás fenntartásával okozott korlátozás a védeni kívánt
közérdekhez képest szükséges és arányos. A rendeleti szabályozás diszkriminatív rendelkezést nem
tartalmaz, bármely tagállami szolgáltatást nyújtó esetében ugyanolyan előírásokat tartalmaz.
b) A rendelet 2. § (5) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági jellegű termények közterületen
árusítására kiadható engedély korlátozott időtartamát fenn kívánja tartani, a 2006/123/EK Irányelv
rendelkezéseivel összeegyeztethetőnek tartja, mivel fenntartását Oroszlány város környezetének
védelme mint közérdeken alapuló cél alapozza meg, az engedély időtartamának korlátozása a védeni
kívánt közérdekhez képest szükséges és arányos, diszkriminációt nem tartalmaz.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért:
a határozat kihirdetésére:

Dr. Judi Erzsébet jegyző
2009. október 7.

92/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) Oroszlány Város Önkormányzata és Dr. Nemcsényi László fogszakorvos között egészségügyi
alapellátás biztosítása körében fogorvosi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel történő
feladatellátásra/feladatátvállalásra 2005. július 21-én megkötött megbízási szerződés felmondását -Dr.
Nemcsényi László fogszakorvos 2009. július 1. napjával történő felmondása alapján- 2009. október 31.
napjáig tartó felmondási idővel elfogadja. A Polgári Törvénykönyv alapján a megbízási szerződés 2009.
november 1. napjával megszűnik.
2.) A fogorvosi alapellátásról az I. számú fogorvosi körzet megszüntetését követően 2009. november 1-től
az I. számú fogorvosi körzet területeinek a II-V. számú fogorvosi körzetekkel történő összevonása útján
gondoskodik.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a fogorvosi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel történő
feladatellátására megkötött megbízási szerződések módosítására.
Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat kihirdetésére: 2009. október 7.

93/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az 12611 hrsz-ú, 420 m2 nagyságú, kivett udvar művelési ágú ingatlan értékesítésével.
Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató ZRt-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő
168

2.

3.

4.

5.
6.

nyilvános versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok
döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
Egyetért a 12612 hrsz-ú, 683 m2 nagyságú, kivett udvar művelési ágú ingatlan értékesítésével.
Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató ZRt-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő
nyilvános versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok
döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
Egyetért a 12613 hrsz-ú, 1154 m2 nagyságú, kivett udvar művelési ágú ingatlan értékesítésével.
Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató ZRt-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő
nyilvános versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok
döntéshozatal céljából történő előterjesztésére.
Egyetért az Oroszlány 029/36 hrsz-ú ingatlan részenként, vagy egészben történő értékesítésével.
Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató ZRt-t a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő
nyilvános versenytárgyalás keretében történő értékesítés előkészítésére, utasítja a vételi ajánlatok
döntéshozatal céljából történő előterjesztésére. A részenként, illetve egészben történő értékesítés csak a
hatályos helyi építési szabályzatban foglaltak figyelembe vételével történhet. Telekalakítási eljárást a
vételi szándék mindkét fél részéről történő elfogadását – az adásvételi előszerződés megkötését – követően
lehet megkezdeni.
Felhatalmazza a polgármestert a 2024/A/16 hrsz-ú, 21 m2 nagyságú ingatlan adás-vételiszerződésének
előkészítésére és a szerződés aláírására.
Felhatalmazza a polgármestert a 2018/15 hrsz-ú ingatlanból 7 m2 nagyságú kialakított terület adás-vételi
szerződésének előkészítésére és a szerződés aláírására.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. október 7.
a határozat végrehajtására: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
94/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a településrendezési terv felülvizsgálata
során összeállított, jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tervezési programmal.
Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtására: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
95/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő akcióterületi lehatárolásokat.
2. Egyetért az IVS készítésének ütemezésével és ennek megfelelően a vonatkozó szerződés határidejének
2010. március 31-re történő módosításával az alábbiak szerint:
1. Város egészére vonatkozó helyzetfeltárás, adatgyűjtések - határidő: 2009.09.30.
2. A városrészekre, akcióterületekre vonatkozó helyzetelemzés – határidő: az adatok átadását követő 1
hónap.
3. Anti-szegregációs terv- határidő: 2009. december 30.
4. Stratégiai, operatív, pénzügyi részek összeállítása- határidő: 2010. február 28.
5. Az IVS végső, Képviselő-testület általi elfogadása- határidő: 2010. március 31.
3. Egyetért az IVS rendszeres, 2 évenkénti felülvizsgálatával és aktualizálásával
Határidő: a határozat kihirdetésére:
a határozat végrehajtására:

2009. október 7.
2.1. pont esetében: 2009. 09.30.
2.2. pont esetében: adatok átadását követő 1 hónap
2.3. pont esetében: 2009. december 30.
2.4. pont esetében: 2010. február 28.
2.5. pont esetében: 2010. március 31.
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Felelős:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

96/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő testülete hatályon kívül helyezi az 54/2009. (V.26). Kt. sz.
határozat 12., 13. pontjait, valamint a 73/2009. (VII.9.) Kt. sz. határozat 6., 7., 10., 12., pontjait, a 13.
pontból az „Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola”, „Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola”,
„Önkormányzati Szociális Szolgálat”, „Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó” szövegrészt, valamint a
14. és 15. pontjait.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző

97/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Eötvös Loránd Szakközép- és
Szakiskola módosító okiratát az 1. sz. melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
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1. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola
54/2009. (V.26.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye: Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve: Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.”
18. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.”
19. pontja az alábbiak szerint módosul:
„19. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés (szakmai alapozás):
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
52 523 01 1000 00 00
-

Elektronikai technikus: 9-12. évfolyam
Mechatronikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ruhaipari technikus: 9-12. évfolyam
Textilipari technikus: 9-12. évfolyam
Informatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ipari informatikai technikus: 9-12. évfolyam
Műszaki informatikus: 9-12. évfolyam
Gépgyártás-technológiai technikus: 9-12. évfolyam
CAD-CAM informatikus: 9-12. évfolyam
Divat- stílustervező: 9-12. évfolyam
Automatikai műszerész: 9-12. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos
nevelési igényű tanulók integrált oktatását
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00

Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
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33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00

Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00

Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák
lebonyolítására (szakmai alapozás):
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00

Géplakatos 9-10. évfolyam
Hegesztő: 9-10. évfolyam
Szerkezetlakatos: 9-10. évfolyam
Szerszámkészítő: 9-10. évfolyam
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31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
-

Gépi forgácsoló: 9-10. évfolyam
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 9-10. évfolyam
Férfiszabó: 9-10. évfolyam
Női szabó: 9-10. évfolyam
Villanyszerelő: 9-10. évfolyam
Finommechanikai műszerész: 9-10. évfolyam
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 9-10. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos
nevelési igényű tanulók integrált oktatását
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
(1 éves, szakképző évfolyamra felzárkóztató oktatás)
-

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás, TEAOR
száma: 8559
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
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853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
c) Kisegítő tevékenysége:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: max. 2%.”
A Képviselő-testület a módosító okiratot a 97/2009. (IX.29.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2009. szeptember 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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98/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Eötvös Loránd Szakközép- és
Szakiskola az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
2. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
Eötvös Loránd Szakközép- és Szakiskola
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.
3. Telephelye:
nincs
4. OM azonosítója:
031969
5. Az intézmény alapítója:
Oroszlány Városi Tanács
6. Alapítás időpontja:
1950. szeptember 1.
7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Középfokú oktatás
9. Szakágazati besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás
10. Az intézmény típusa:
Összetett iskola
11. Évfolyamok száma:
9-14. évfolyam
12. Maximális tanulólétszám:
435 fő
13. Tagozat megnevezése:
nappali,
felnőtt (esti, levelező)
14. Működési köre:
Oroszlány Város és Komárom-Esztergom megye közigazgatási
területe
15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
16. Vezetőjének kinevezési rendje:
Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján – több alkalommal meghosszabbítható.
17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
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18. Szakfeladat 2009. december 31-ig
802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák lebonyolítására
(szakmai alapozás):
31 521 10 1000 00 00
Géplakatos 9-10. évfolyam
31 521 11 0000 00 00
Hegesztő: 9-10. évfolyam
31 521 24 1000 00 00
Szerkezetlakatos: 9-10. évfolyam
33 521 08 0000 00 00
Szerszámkészítő: 9-10. évfolyam
31 521 09 1000 00 00
Gépi forgácsoló: 9-10. évfolyam
33 542 05 0010 33 01
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 9-10. évfolyam
33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó: 9-10. évfolyam
33 542 05 0010 33 03
Női szabó: 9-10. évfolyam
33 521 04 1000 00 00
Villanyszerelő: 9-10. évfolyam
31 521 07 1000 00 00
Finommechanikai műszerész: 9-10. évfolyam
33 523 01 1000 00 00
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 9-10. évfolyam
-

felzárkóztató oktatás (1 éves, szakképző évfolyamra felzárkóztató oktatás)
iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását

802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsga lebonyolítása a következő szakirányokban
(szakmai alapozás):
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
52 523 01 1000 00 00
-

Elektronikai technikus: 9-12. évfolyam
Mechatronikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ruhaipari technikus: 9-12. évfolyam
Textilipari technikus: 9-12. évfolyam
Informatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ipari informatikai technikus: 9-12. évfolyam
Műszaki informatikus: 9-12. évfolyam
Gépgyártás-technológiai technikus: 9-12. évfolyam
CAD-CAM informatikus: 9-12. évfolyam
Divat- stílustervező: 9-12. évfolyam
Automatikai műszerész: 9-12. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását

802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
Szakiskolai szakképző évfolyam:
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00

Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
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31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00

Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 év

Érettségire épülő szakképző évfolyam (technikus képzés)
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
-

Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

802199 Szakközépiskolai felnőttoktatás
-

felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
54 862 01 0000 00 00
52 523 01 0001 54 01
52 523 03 0001 54 01
54 481 01 0100 31 01
54 481 03 0100 52 01

Gépipari minőségellenőr:1200 óra
Munkavédelmi technikus: 300 óra
Automatikai technikus: 800 óra
Mechatronikai technikus: 800 óra
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra

802263 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
31 521 02 0000 00 00
-

CNC forgácsoló: 1200 óra

felnőtt és egyéb oktatás, átképző tanfolyamok szervezése, TEAOR száma: 8531, 8532

804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
-

ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás, TEAOR
száma: 8559

924036 Diáksport
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
az intézményben iskolai oktatásban részesülő fiatalok meleg étkeztetésének biztosítása,
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
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Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
19. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés (szakmai alapozás):
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00
52 523 01 1000 00 00
-

Elektronikai technikus: 9-12. évfolyam
Mechatronikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ruhaipari technikus: 9-12. évfolyam
Textilipari technikus: 9-12. évfolyam
Informatikai műszerész: 9-12. évfolyam
Ipari informatikai technikus: 9-12. évfolyam
Műszaki informatikus: 9-12. évfolyam
Gépgyártás-technológiai technikus: 9-12. évfolyam
CAD-CAM informatikus: 9-12. évfolyam
Divat- stílustervező: 9-12. évfolyam
Automatikai műszerész: 9-12. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos
nevelési igényű tanulók integrált oktatását
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00

Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év
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853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
54 523 01 0000 00 00
52 523 03 0000 00 00
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
54 481 03 0010 54 02
54 481 04 0010 54 03
54 481 04 0010 54 04
54 521 01 0000 00 00
54 481 01 1000 00 00
54 211 07 0000 00 00

Géplakatos: 3 év
Hegesztő: 2 év
Szerkezetlakatos: 3 év
Szerszámkészítő: 3 év
Gépi forgácsoló: 3 év
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 3 év
Férfiszabó: 3 év
Női szabó: 3 év
Villanyszerelő: 3 év
Finommechanikai műszerész: 2 év
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 2 é
Elektronikai technikus: 2 év
Mechatronikai műszerész: 2 év
Ruhaipari technikus: 2 év
Textilipari technikus: 2 év
Informatikai műszerész: 2 év
Ipari informatikai technikus: 2 év
Műszaki informatikus: 2 év
Gépgyártás-technológiai technikus: 2 év
CAD-CAM informatikus: 2 év
Divat- stílustervező: 3 év

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
23. a szakközépiskolai oktatás keretében érettségi vizsgára történő felkészítés
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
- a szakiskolai oktatás keretében a következő szakmák oktatása és a szakmai vizsgák
lebonyolítására (szakmai alapozás):
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 521 24 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
33 521 04 1000 00 00
31 521 07 1000 00 00
33 523 01 1000 00 00
-

Géplakatos 9-10. évfolyam
Hegesztő: 9-10. évfolyam
Szerkezetlakatos: 9-10. évfolyam
Szerszámkészítő: 9-10. évfolyam
Gépi forgácsoló: 9-10. évfolyam
Csecsemő- és gyermekruha készítő: 9-10. évfolyam
Férfiszabó: 9-10. évfolyam
Női szabó: 9-10. évfolyam
Villanyszerelő: 9-10. évfolyam
Finommechanikai műszerész: 9-10. évfolyam
Számítógép-szerelő, - karbantartó: 9-10. évfolyam

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető és
organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos
nevelési igényű tanulók integrált oktatását
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853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
(1 éves, szakképző évfolyamra felzárkóztató oktatás)
-

iskolai könyvtár működtetése,
tankönyvellátás biztosítása,

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
felnőttképzés keretében:
54 520 01 0000 00 00
Gépipari minőségellenőr:1200 óra
54 862 01 0000 00 00
Munkavédelmi technikus: 300 óra
52 523 01 0001 54 01
Automatikai technikus: 800 óra
52 523 03 0001 54 01
Mechatronikai technikus: 800 óra
54 481 01 0100 31 01
Számítógépes műszaki rajzoló: 600 óra
31 521 02 0000 00 00
CNC forgácsoló: 1200 óra
54 481 03 0100 52 01
Számítástechnikai szoftverüzemeltető: 500 óra
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
ECDL vizsgaközpont: ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás, TEAOR
száma: 8559
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
c) Kisegítő tevékenysége:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: max. 2%.
20. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
21. A feladatellátást szolgáló vagyon:

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 36 373 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
- az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
- működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
- az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
- intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
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-

térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

22. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
23. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2003. november 25.

Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester

ZÁRADÉK
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2009. (V.26.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 97/2009. (IX.29.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 98/2009. (IX.29.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 18. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti, a 19. és 20. pontja 2010. január 1-jén lép
hatályba.
Oroszlány, 2009. szeptember 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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99/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola módosító okiratát a 3. sz. melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző

3. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
54/2009. (V.26.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye: Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve: Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.”
18. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.”
19. pontja az alábbiak szerint módosul:
„19. Tevékenységei 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató felkészítés,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
-

korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
o a tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás
o tankönyvellátás biztosítása,
o osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
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-

korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás felnőttek részére
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon)
- A szakképzési évfolyamon középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében a szakmai
vizsgára felkészítés
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)
-

korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
52 813 01 0100 33 01
52 813 01 0010 52 01
52 813 01 0010 52 02
52 813 01 0001 54 01
52 813 02 0000
52 1811 02
54 211 09
54 211 09 0010 54 01
52 214 01 0000
55 213 02
55 213 02 0010 55 03
54 481 03
54 481 03 0100 52 01
54 481 03 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07
54 4641 03
54 481 04
54 481 04 0010 54 01
54 213 04
54 213 04 0010 54 04
52 5412 01
54 524 02 1000
54 524 02 0100 33 02
54 534 02 0001 54 01
54 524 02 0001 54 04
54 850 02 0000

Sportoktató 500 óra
Fitness-wellness asszisztens 1000 óra
Sportedző 1000 óra
Rekreációs mozgásprogram-vezető 1000 óra
Sportszervező, - menedzser 1000 óra
Grafikus 2 év
Grafikus 2 év, 5 év
Alkalmazott grafikus 3600 óra
Lakberendező 2000 óra
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
Informatikai rendszergazda 2 év
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
Webmester 2 év
Informatikus 2 év
Informatikus 2 év
Gazdasági informatikus 2 év
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
Multimédiafejlesztő 1400 óra
Általános vegyésztechnikus 2 év
Vegyipari technikus 2 év
Vegyi anyag gyártó 600 óra
Biotechnológus technikus 600 óra
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
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54 850 02 0100 33 02
54 345 02 0000
54 345 02 0100 31 01
54 345 02 0100 31 02
54 345 02 0100 52 01
54 345 02 0001 54 01
54 812 01 1000
54 212 07
54 212 07 0010 54 01
54 212 07 0010 54 02
54 212 07 0010 54 03
54 212 07 0010 54 04

Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
Logisztikai ügyintéző 2 év
Anyagbeszerző 400 óra
Áruterítő 400 óra
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
Idegenvezető 2 év
Táncos 2, 5 év
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
Néptáncos 2, 5 év
Színházi táncos 2, 5 év

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
-

korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
c) Kisegítő tevékenysége
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: max. 10%.”
A Képviselő-testület a módosító okiratot a 99/2009. (IX.29.) Képviselő-testület. számú határozatával fogadta
el.
Oroszlány, 2009. szeptember 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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100/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola egységes szerkezetű alapító okiratát a 4. sz. melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
4. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2.
3. Telephelye:
nincs
4. OM azonosítója:
031932
5. Az intézmény alapítója:
Oroszlány Városi Tanács
6. Alapítás időpontja:
1960. szeptember 1.
7.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
b) Fenntartó neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alap- és középfokú oktatás
9. Szakágazati besorolása:
853100 Általános középfokú oktatás
10. Az intézmény típusa:
Összetett iskola
11. Évfolyamok száma:
5-14. évfolyam
12. Maximális tanulólétszám:
720 fő
13. Tagozat megnevezése:
nappali,
felnőtt (esti, levelező)
14. Működési köre:
Oroszlány Város és Komárom-Esztergom megye közigazgatási
területe
15. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
16. Vezetőjének kinevezési rendje:
Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely – ismételt pályázati
eljárás útján - több alkalommal meghosszabbítható.
17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
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18. Szakfeladat 2009. december 31-ig
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás
-a tanulók 8 évfolyamon történő felkészítése az érdeklődésüknek, képességüknek és
tehetségüknek megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a
pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre,
- képesség-kibontakoztató felkészítés,
-iskolai könyvtár működtetése,
-tankönyvellátás biztosítása,
-osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
-korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
802144 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
- középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás iskolás korúak
részére
- iskolai könyvtár működtetése,
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
802155 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, gimnáziumi nevelése, oktatása
-korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
802166 Gimnáziumi felnőttoktatás
-középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás felnőttek részére
802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
-a szakközépiskolai oktatás keretében 9-13. évfolyamon felkészítés érettségi és szakmai vizsgára
802188 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
-korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
802199 Szakközépiskolai felnőtt oktatás
186

802241 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
- Az iskolai tanműhelyben történő gyakorlati képzés.
- A szakképzési évfolyamon középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében a
szakmai vizsgára felkészítés a következő szakmában:
52 813 01 0100 33 01
52 813 01 0010 52 01
52 813 01 0010 52 02
52 813 01 0001 54 01
52 813 02 0000
52 1811 02
54 211 09
54 211 09 0010 54 01
52 214 01 0000
55 213 02
55 213 02 0010 55 03
54 481 03
54 481 03 0100 52 01
54 481 03 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07
54 4641 03
54 481 04
54 481 04 0010 54 01
54 213 04
54 213 04 0010 54 04
52 5412 01
54 524 02 1000
54 524 02 0100 33 02
54 534 02 0001 54 01
54 524 02 0001 54 04
54 850 02 0000
54 850 02 0100 33 02
54 345 02 0000
54 345 02 0100 31 01
54 345 02 0100 31 02
54 345 02 0100 52 01
54 345 02 0001 54 01
54 812 01 1000
54 212 07
54 212 07 0010 54 01
54 212 07 0010 54 02
54 212 07 0010 54 03
54 212 07 0010 54 04

Sportoktató 500 óra
Fitness-wellness asszisztens 1000 óra
Sportedző 1000 óra
Rekreációs mozgásprogram-vezető 1000 óra
Sportszervező, - menedzser 1000 óra
Grafikus 2 év
Grafikus 2 év, 5 év
Alkalmazott grafikus 3600 óra
Lakberendező 2000 óra
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
Informatikai rendszergazda 2 év
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
Webmester 2 év
Informatikus 2 év
Informatikus 2 év
Gazdasági informatikus 2 év
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
Multimédiafejlesztő 1400 óra
Általános vegyésztechnikus 2 év
Vegyipari technikus 2 év
Vegyi anyag gyártó 600 óra
Biotechnológus technikus 600 óra
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
Logisztikai ügyintéző 2 év
Anyagbeszerző 400 óra
Áruterítő 400 óra
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
Idegenvezető 2 év
Táncos 2, 5 év
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
Néptáncos 2, 5 év
Színházi táncos 2, 5 év

802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő
iskolai oktatás
-korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás,
hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
802263 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőtt oktatás
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804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
804028 Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
924036 Diáksport
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
- az általános- és középiskolai nappali rendszerű oktatásban részesülő fiatalok meleg
étkeztetése
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
19. Tevékenységei 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
képesség-kibontakoztató felkészítés,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását,
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
o a tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás
o tankönyvellátás biztosítása,
o osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- középiskolai évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás felnőttek részére
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon)
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-A szakképzési évfolyamon középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében a
szakmai vizsgára felkészítés
- tankönyvellátás biztosítása,
- osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)
-

korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
52 813 01 0100 33 01
52 813 01 0010 52 01
52 813 01 0010 52 02
52 813 01 0001 54 01
52 813 02 0000
52 1811 02
54 211 09
54 211 09 0010 54 01
52 214 01 0000
55 213 02
55 213 02 0010 55 03
54 481 03
54 481 03 0100 52 01
54 481 03 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07
54 4641 03
54 481 04
54 481 04 0010 54 01
54 213 04
54 213 04 0010 54 04
52 5412 01
54 524 02 1000
54 524 02 0100 33 02
54 534 02 0001 54 01
54 524 02 0001 54 04
54 850 02 0000
54 850 02 0100 33 02
54 345 02 0000
54 345 02 0100 31 01
54 345 02 0100 31 02
54 345 02 0100 52 01
54 345 02 0001 54 01
54 812 01 1000
54 212 07
54 212 07 0010 54 01
54 212 07 0010 54 02
54 212 07 0010 54 03

Sportoktató 500 óra
Fitness-wellness asszisztens 1000 óra
Sportedző 1000 óra
Rekreációs mozgásprogram-vezető 1000 óra
Sportszervező, - menedzser 1000 óra
Grafikus 2 év
Grafikus 2 év, 5 év
Alkalmazott grafikus 3600 óra
Lakberendező 2000 óra
Mozgókép-gyártó szakasszisztens 2 év
Televizióműsor gyártó szakasszisztens 2 év
Informatikai rendszergazda 2 év
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 500 óra
Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 2 év
Számítógép-rendszerkarbantartó 2 év
Webmester 2 év
Informatikus 2 év
Informatikus 2 év
Gazdasági informatikus 2 év
Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1400 óra
Multimédiafejlesztő 1400 óra
Általános vegyésztechnikus 2 év
Vegyipari technikus 2 év
Vegyi anyag gyártó 600 óra
Biotechnológus technikus 600 óra
Vegyipari minőségbiztosítási technikus
Természet- és környezetvédelmi technikus 2 év
Természetvédelmi ügyintéző 700 óra
Logisztikai ügyintéző 2 év
Anyagbeszerző 400 óra
Áruterítő 400 óra
Veszélyesáru-ügyintéző 400 óra
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 600 óra
Idegenvezető 2 év
Táncos 2, 5 év
Klasszikus balett-táncos 2, 5 év
Kortárs-, moderntáncos 2, 5 év
Néptáncos 2, 5 év
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54 212 07 0010 54 04

Színházi táncos 2, 5 év

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
-

korlátozott számban (osztályonként 2-3 fő) ellátja az ép értelmű testi és érzékszervi (látás, hallás,
mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt organikus okra visszavezethető
és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
b) Kiegészítő tevékenysége:
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
c) Kisegítő tevékenysége
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: max. 10%.
20. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
21. A feladatellátást szolgáló vagyon:

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 9 921 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
- az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
- működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
- az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
- intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
- térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

22. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerő190

gazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
23. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2005. június 20.

Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2009. (V.26.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 99/2009. (IX.29.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 100/2009. (IX.29.) Kt. számú határozatával hagyta
jóvá.
Az alapító okirat 18. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti, a 19. és 20. pontja 2010. január 1-jén lép
hatályba.
Oroszlány, 2009. szeptember 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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101/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
módosító okiratát az 5. sz. melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
5. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Szociális Szolgálat 54/2009.
(V.26.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Alapítás időpontja: 1998. július 1.”
15. d) pont helyébe az alábbi szöveg lép:
„d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
853211 Bölcsődei ellátás
2009.07.01-től 2009. szeptember 13-ig:
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 90 férőhelyen.
Tíz férőhelyen rehabilitációs csoport gondozása (valamilyen szempontból károsodott, vagy
fogyatékos gyermekek hat éves korig) szakmai irányelvek alapján.
ellátja a korai fejlesztés, gondozás és a fejlesztő felkészítés keretében az értelmileg akadályozott
testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem visszavezethető, a nevelési
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését,
fejlesztő felkészítését.
2009. szeptember 14-től 2009. december 31-ig:
-

Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 100 férőhelyen.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.”

16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Tevékenysége 2010. január 1-től
A) Alaptevékenysége
562917 Munkahelyi étkeztetés
a) Gondozási egység keretein belül
889921 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, házhozszállítással, illetve elvitellel biztosít ebédet
azoknak, akik szociális rászorultságuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai– illetve
szenvedélybetegségük, valamint egészségi állapotuk miatt azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak
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tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
881011 Idősek nappali ellátása
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
889921 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
889924 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése
d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
889101 Bölcsődei ellátás
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-

Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 100 férőhelyen.

Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
889924 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
B) Kiegészítő tevékenysége:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562917 Munkahelyi étkeztetés”

A Képviselő-testület a módosító okiratot a 101/2009. (IX.29.) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2009. szeptember 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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102/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
egységes szerkezetű alapító okiratát a 6. sz. melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
6. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 § - a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelyei:

Önkormányzati Szociális Szolgálat
2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
2840 Oroszlány, Mátyás Király utca 7.
2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7.
2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
201276
Oroszlány, Város Önkormányzata
1998. július 1.

4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alap és szakosított ellátást biztosító szociális intézmény
9. Szakágazati besorolása:
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül
10. Az intézmény típusa:
Integrált intézmény
11. Működési köre:
Oroszlány Város, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Környe
községek közigazgatási területe, a Családok Átmeneti
Otthonában 6 férőhelyen a Közép-dunántúli régió
12. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
13. Vezetőjének kinevezési rendje:
Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján határozatlan időre adhat
intézményvezetésre kinevezést.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
15. Szakfeladat 2009. december 31-ig
A. Ellátandó alaptevékenysége:
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
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a) Gondozási egység keretein belül
853255 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, házhozszállítással, illetve elvitellel biztosít ebédet
azoknak, akik szociális rászorultságuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai– illetve
szenvedélybetegségük, valamint egészségi állapotuk miatt azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak
tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
853233 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
853266 Nappali szociális ellátás
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
853255 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
853266 Nappali szociális ellátás
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
853244 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
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-

A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.

d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
853211 Bölcsődei ellátás
2009.07.01-től 2009. szeptember 13-ig:
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 90 férőhelyen.
Tíz férőhelyen rehabilitációs csoport gondozása (valamilyen szempontból károsodott, vagy
fogyatékos gyermekek hat éves korig) szakmai irányelvek alapján.
ellátja a korai fejlesztés, gondozás és a fejlesztő felkészítés keretében az értelmileg akadályozott
testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem visszavezethető, a nevelési
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését,
fejlesztő felkészítését.
2009. szeptember 14-től 2009. december 31-ig:
-

Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 100 férőhelyen.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.

e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
853266 Nappali szociális ellátás
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
853233 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
853244 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
16. Tevékenysége 2010. január 1-től
A) Alaptevékenysége
562917 Munkahelyi étkeztetés
a) Gondozási egység keretein belül
889921 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, házhozszállítással, illetve elvitellel biztosít ebédet
azoknak, akik szociális rászorultságuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai– illetve
szenvedélybetegségük, valamint egészségi állapotuk miatt azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak
tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
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gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
881011 Idősek nappali ellátása
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
889921 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
889924 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése
d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
889101 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 100 férőhelyen.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
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889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
889924 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
B) Kiegészítő tevékenysége:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562917 Munkahelyi étkeztetés
17. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
18. A feladatellátást szolgáló vagyon:

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 11 661 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
- az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
- működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
- az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
- intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
- térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

19. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
20. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2004. március 27.

Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester

ZÁRADÉK
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2009. (V.26.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 101/2009. (IX.29.) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a 102/2009. (IX.29.) Kt. számú határozatával hagyta
jóvá.
Az alapító okirat 15. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti, a 16. és 17. pont 2010. január 1-jén lép
hatályba.
Oroszlány, 2009. szeptember 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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103/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Átalakító/Megszüntető okiratát a 7. sz. melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

elfogadja

a

Pedagógia

Szakszolgálat

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
7. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 10. §-a alapján az alábbi okiratot adja ki:
ÁTALAKÍTÓ / MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:

8. Megszüntető szervek neve, székhelye:

9. A megszüntető határozatok száma:

10. A megszüntetés oka:

11. A megszüntetés módja:

12. A megszüntetés hatálya:
13. A Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott
közfeladat jövőbeni ellátása:

Pedagógiai Szakszolgálat
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
nincs
090036
Oroszlány Város Önkormányzata
1992. június 16.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009. (II.24.) Kt. sz. határozata,
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 56/2009. (III.26.) sz.
közgyűlési határozat
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény 12. § (1) d) pontja alapján:
„hatásvizsgálat alapján a közfeladat más módon vagy más
szervezetben hatékonyabban teljesíthető”
Egyesítés: beolvadás
Jogutód: Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális
Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
2009. augusztus 15.
Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézmény keretei között

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
a jogutód Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő
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Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
intézményben
15. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézménynek feladatellátást szolgáló ingatlan vagyona nincs. A feladatellátást szolgáló, leltár szerinti
értékű ingóságok felett a jogutód Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános
Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó rendelkezik.
16. A kötelezettségvállalással, egyéb tartozással kapcsolatos kötelezettségekkel, valamint a követelésekkel
2009. augusztus 15-ig a Pedagógiai Szakszolgálat, 2009. augusztus 16-tól a jogutód Benedek Elek Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és
Nevelési Tanácsadó rendelkezik.
Oroszlány, 2009. július 6.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Az átalakító/megszüntető okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 103/2009.
(IX.29.) Kt. számú határozatával, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 226/2009. (IX.24.) KH. sz.
határozatával hagyta jóvá.
A megszüntető/átalakító okirat 2009. augusztus 15-én lép hatályba.
Oroszlány, 2009. szeptember 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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104/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Benedek Elek Általános Iskola,
Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium módosító okiratát az 8. sz. melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
8. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Benedek Elek Általános Iskola, Előkészítő
Speciális Szakiskola és Kollégium 54/2009. (V.26.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A költségvetési szerv neve:

2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép
„2. A költségvetési szerv rövid neve:

Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó”
Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény”

3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép
„3. A költségvetési szerv székhelye, címe: 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.”
4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„4. Tagintézménye:

Móra Ferenc Kollégium
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
Nevelési Tanácsadó
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.”

5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„5. OM azonosítója:

038528”

6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„6. Az intézmény alapítója:

Oroszlány Város Önkormányzata”

7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„7. Alapítás időpontja:

1967. szeptember 1.”

8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„8. Átalakításról rendelkező határozat:

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009. (II.24.) Kt. sz. határozata,
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 56/2009. (III.26.) sz.
közgyűlési határozat”

9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.”
10. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„10. Fenntartó neve, székhelye:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
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2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzat
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.”
11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„11. Közfeladata:

12. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„12. Szakágazati besorolása:

Közoktatási intézmény,
Gyógypedagógiai alapfokú és középfokú oktatás,
Pedagógiai Szakszolgálat
Kollégiumi nevelés”

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével”

13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„13. Az intézmény típusa:

Közös igazgatású közoktatási intézmény”

14. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„14. Évfolyamok száma:

előkészítő, 1-10. évfolyam”

15. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„15. Maximális tanulólétszám:
120 fő
Maximális tanulólétszám a tagintézményben
16. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„16. Tagozat megnevezése:
17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„17. Működési köre:

77 fő”

nappali”

Oroszlány Város, Bokod, Kecskéd, Környe, Dad, Szákszend,
Kömlőd, Várgesztes, Vértessomló községek közigazgatási
területe”

18. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„18. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv”
19. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„19. Vezetőjének kinevezési rendje:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.”

20. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.”
21. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„21. Szakfeladat 2009. december 31-ig
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Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény egységnél
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
-

-

ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
iskolai könyvtár működtetése,
osztálykirándulások, táborozások szervezése,
tankönyvellátás biztosítása ,
nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás a kiadott irányelvek alapján,

801236 Általános iskolai felnőtt oktatás
-

alapfokú felnőttképzés,

802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakiskolai nevelése, oktatása
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
-

1-8 évfolyamon napközis ellátása,
9-10. évfolyamon tanulószobai ellátás,

924036 Diáksport
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
-

-

megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,
kollégiumi szabad férőhelyek értékesítése.

551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
- a tanulók meleg étkeztetése,
552334 Kollégiumi, intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
Nevelési Tanácsadó Intézménynél
805212 Pedagógia szakszolgálat
- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- iskolaérettségi vizsgálat elvégzése és szakvélemény készítése
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzdő SNI-b gyermekek ellátása
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Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységnél
805212 Pedagógia szakszolgálat
-

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés
fejlesztő felkészítés
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
utazó gyógypedagógiai szolgálat

805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
-

szaktanácsadás
pedagógiai tájékoztatás
pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés
tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata

751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.”
22. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„22. Alaptevékenysége 2010. január 1-től
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény egységnél
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (14 évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
-

-

ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (58 évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
-

ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
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organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

-

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
852014 Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
-

sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,

Nevelési Tanácsadó Intézménynél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- iskolaérettségi vizsgálat elvégzése és szakvélemény készítése
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzdő SNI-b gyermekek ellátása
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységnél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
-

logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
utazó gyógypedagógiai szolgálat

856012 Korai fejlesztés, gondozás
-

gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztő felkészítés

856013 Fejlesztő felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
-

szaktanácsadás
pedagógiai tájékoztatás
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-

pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés
tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata”

23. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„23. Kiegészítő tevékenysége:
552001 Üdülői- szálláshely-szolgáltatás”
Az alapító okirat 23. pontját követően kiegészül az alábbi pontokkal:
24. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
25. A feladatellátást szolgáló vagyon:

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 61 826 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
- az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
- működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
- az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
- intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
- térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

26. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
27. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

A módosító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2009. (IX.29) Kt. számú
határozatával, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 226/2009. (IX.24.) KH. sz. határozatával fogadta
el.
Oroszlány, 2009. szeptember 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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105/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
egységes szerkezetű alapító okiratát a 9. sz. melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző

9. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 §-a, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.
§- a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:

2. A költségvetési szerv rövid neve:
3. A költségvetési szerv székhelye, címe:
4. Tagintézménye:

5. OM azonosítója:
6. Az intézmény alapítója:
7. Alapítás időpontja:
8. Átalakításról rendelkező határozat:

Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Nevelési Tanácsadó
Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény
2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.
Móra Ferenc Kollégium
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
Nevelési Tanácsadó
2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
038528
Oroszlány Város Önkormányzata
1967. szeptember 1.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009. (II.24.) Kt. sz. határozata,
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 56/2009. (III.26.) sz.
közgyűlési határozat

9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
10. Fenntartó neve, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Oroszlány Város Önkormányzat
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
11. Közfeladata:
Közoktatási intézmény,
Gyógypedagógiai alapfokú és középfokú oktatás,
Pedagógiai Szakszolgálat
Kollégiumi nevelés
12. Szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás
kivételével)
13. Az intézmény típusa:
Közös igazgatású közoktatási intézmény
14. Évfolyamok száma:
előkészítő, 1-10. évfolyam
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15. Maximális tanulólétszám:
120 fő
Maximális tanulólétszám a tagintézményben 77 fő
16. Tagozat megnevezése:
nappali
17. Működési köre:
Oroszlány Város, Bokod, Kecskéd, Környe, Dad, Szákszend,
Kömlőd, Várgesztes, Vértessomló községek közigazgatási
területe
18. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
19. Vezetőjének kinevezési rendje:
Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.
20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
21. Szakfeladat 2009. december 31-ig
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény egységnél
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
-

-

ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
iskolai könyvtár működtetése,
osztálykirándulások, táborozások szervezése,
tankönyvellátás biztosítása ,
nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás a kiadott irányelvek alapján,

801236 Általános iskolai felnőtt oktatás
-

alapfokú felnőttképzés,

802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakiskolai nevelése, oktatása
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
1-8 évfolyamon napközis ellátása,
9-10. évfolyamon tanulószobai ellátás,
924036 Diáksport
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
-

-

megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,
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-

kollégiumi szabad férőhelyek értékesítése.

551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
- a tanulók meleg étkeztetése,
552334 Kollégiumi, intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
Nevelési Tanácsadó Intézménynél
805212 Pedagógia szakszolgálat
- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- iskolaérettségi vizsgálat elvégzése és szakvélemény készítése
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzdő SNI-b gyermekek ellátása
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységnél
805212 Pedagógia szakszolgálat
-

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés
fejlesztő felkészítés
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
utazó gyógypedagógiai szolgálat

805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
-

szaktanácsadás
pedagógiai tájékoztatás
pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés
tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata

751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
22. Alaptevékenysége 2010. január 1-től
Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény egységnél
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
-

ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
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-

organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (14 évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
-

-

ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (58 évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
-

-

ellátja az enyhe fokban értelmi fogyatékos, az értelmileg akadályozott, az autista, esetleg
társfogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgássérült), illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető, a nevelési folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók oktatását,
tankönyvellátás biztosítása,
osztálykirándulások, táboroztatások lebonyolítása,

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
852014 Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
-

megteremti a feltételeket az általános és középfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
akiknek a tanulásban, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön
nincs lehetőségük; akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,

855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
-

sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása,

Nevelési Tanácsadó Intézménynél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
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- a nevelési tanácsadás, ezen belül a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával,
- a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
- iskolaérettségi vizsgálat elvégzése és szakvélemény készítése
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzdő SNI-b gyermekek ellátása
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységnél
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
-

logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
utazó gyógypedagógiai szolgálat

856012 Korai fejlesztés, gondozás
-

gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztő felkészítés

856013 Fejlesztő felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
-

szaktanácsadás
pedagógiai tájékoztatás
pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés
tanulók, szülők tájékoztató tanácsadó szolgálata

23. Kiegészítő tevékenysége:
552001 Üdülői- szálláshely-szolgáltatás
24. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
25. A feladatellátást szolgáló vagyon:

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 61 826 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
- az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
- működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
- az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
- intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
- térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

26. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
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27. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2009. május 4.

Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Rajnai Gábor sk.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2009. (V.26.) Kt. számú határozat 4. pontjával,
valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 135/2009. (V.28.) KH. számú határozatával jóváhagyott
alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 104/2009. (IX.29.) Kt. számú
határozatával, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 226/2009. (IX.24.) KH. sz. határozatával
módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza, és Oroszlány
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2009. (IX.29.) Kt. számú határozatával, a KomáromEsztergom Megyei Közgyűlés 226/2009. (IX.24.) KH. sz. határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 2009. augusztus 16-én lép hatályba.
Az alapító okirat 21. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti, a 22., 23., és 24. pont 2010. január 1-jén
lép hatályba.
Oroszlány, 2009. szeptember 29.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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106/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fenntartásában működő közoktatási
intézmények 2008/2009. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. október 7.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

107/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyermek Kuckó Alapítványi Óvoda
2004-2009. évi munkájáról szóló beszámolóját, egyúttal megköszöni az alapítványi óvoda dolgozóinak
tevékenységét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. október 7.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

108/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint pályázatot ír ki a „Jó
tanuló, jó sportoló” cím adományozására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. október 7.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata által adományozható
„Jó tanuló, jó sportoló”
elismerő cím elnyerésére

A pályázat célja:
· a tanulóifjúság ösztönzése, a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztése,
· a fair play szellemének ápolása,
· az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való biztatás,
· az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
· a legkiválóbbak méltó elismerése.
A címre felterjeszthetőek:
· azok az oroszlányban élő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények nappali tagozatos
tanulói, akik oroszlányi sportszervezet keretei között sportolnak és a tanulmányi, valamint
sporteredményeik alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
· A 2008/2009-es tanévben:
· általános iskolában 4,5 vagy annál magasabb, középiskolában 4,2 vagy annál magasabb
tanulmányi eredményt értek el,
· 2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között az MDSZ, illetve a sportági szakszövetségek
által kiírt hazai országos és diákolimpiai versenyeken eredményesen szerepeltek (egyéni vagy
csapat: 1-6. helyezés),
· 2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között nemzetközi versenyen eredményesen
szerepeltek (egyéni vagy csapat: 1-6. helyezés). A bírálatnál nemzetközi versenynek csak az
Olimpia, VB, EB, Világ- és Európa-kupa, korosztályos VB, EB és a Középiskolás Világjátékok
fogadhatóak el, az egyéb nemzetközi versenyek nem.
A pályázatok megítélésénél csak az országos szervek, illetve szervezetek (országos szakszövetségek, MDSZ)
által hitelesített versenyeredmények értékelhetők.
A pályázatot a pályázati adatlapon megfogalmazott szempontok alapján 2009. november 03-ig kérjük
beküldeni a Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatások Osztályára, feltétlenül mellékelve a 2008/2009-as
tanév tanulmányi értesítőjének fénymásolatát.
Az elismerés átadására előreláthatólag 2009. december hónapban kerül sor. Az elismerésben részesülők az
ünnepségre közvetlenül kapnak meghívót.

Oroszlány, 2009. szeptember 29.

PÁLYÁZATI ADATLAP
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Oroszlány Város Önkormányzata által adományozott
„jó tanuló, jó sportoló” cím elnyerésére

Név:

Pontos lakcím, telefonszám:

Születési hely, idő:

Tanulmányi átlag:

Sportág megnevezése:

Sportegyesület neve, címe:

Edző neve, címe, telefonszáma:

Iskola neve, címe:

Testnevelő tanár neve, címe, telefonszáma:

A pályázó hazai eredménye:

A pályázó nemzetközi eredménye:

A pályázó a személyes adatainak pályázati eljárás során történő felhasználásához hozzájárult.

Az eredményeket az adott sportág szakszövetségével hitelesítve kérjük dokumentálni.
Oroszlány, 2009. ……………………….

edző

testnevelő
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P. H.

intézményvezető

109/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Bánki Donát TISZK Nonprofit Kft. jövőjére vonatkozó döntések közül egyetért Tatabánya Megyei Jogú
Város Közgyűlése által támogatott „B1” jelű változattal, miszerint a Bánki Donát TISZK Nonprofit Kft.
mint munkaszervezet nélküli kft. 2013. év végéig, az általa kezelt projektekre vonatkozó támogatási
szerződésekben előírt időpontig működik. Feladatkörébe tartozik az érintett pályázatokkal kapcsolatos
minden beszámoló, ellenőrzés, a támogatási szerződés szerint megkövetelhető eljárás. Ezek
végrehajtásában, adminisztratív ügyekben az ügyvezető együttműködik a Tatabánya-Oroszlány
Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezetével.
2. Az 1. pontban írt változat alapján egyetért azzal, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése az
ügyvezető bérét munkaviszonya alapján 2010. május 30-ig biztosítja, ezt követően az ügyvezetői teendők
megbízás útján kerülnek ellátásra. Az új ügyvezető megbízásáról Tatabánya Megyei Jogú Város
Közgyűlése 2010. május 30-áig dönt. A Kft-nél foglalkoztatottak jogviszonya 2009.11.01-vel megszűnik.
Oroszlány Város Önkormányzata a Bánki Donát TISZK Nonprofit Kft. működéséhez további költségvetési
támogatást nem biztosít.
3. Egyetért a Tatabányai Általános Iskola, Szakképző Iskola és Középfokú Kollégium és a Bánki Donát
TISZK Nonprofit Kft. közötti, 2. sz. melléklet szerinti haszonkölcsön szerződés megkötésével.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. október 7.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

110/2009. (IX.29.) Kt. sz. határozat
1. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tóth Beatrix és Péter
Gábor a Magyar Karate Szakszövetség válogatott versenyzői felkerüljenek Oroszlány Város
„Sportdicsőség-táblájára”.
2. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a sportolók nevének a „Sportdicsőség-táblán” való
megjelenítéséről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. október 7.
a határozat végrehajtására: 2009. december 31.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

111/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. október 27-ei nyílt ülésén az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Oroszlány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetés-tervezésének előkészítése
3. A 2010. évi ellenőrzési terv előterjesztése
4. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
elfogadása, szakmai program és alapító okirat módosítása
5. Integrált Városfejlesztési Stratégia városi helyzetelemzése és az IVS készítésének állása
6. Városi közvilágítási energia-szolgáltatási szerződés módosítása
7. Káptalanfüredi ifjúsági tábor üzemeltetése
8. A szolgáltató hőközpontok szétválasztásának II. ütemére vonatkozó pályázat benyújtása a KEOP-2009.
5.4.0. a „Távhőszektor energetikai korszerűsítése” című konstrukcióra
9. Vagyonhasznosítási kérdések – ingatlan értékesítésre történő kijelölése
10. Játszóterek fenntartása
11. Külterületi lakott hely elnevezése
12. Az I. Ifjúsági Olimpiai Játékok oroszlányi kerettagjainak támogatása
13. Tájékoztató Oroszlány város civil és sportszervezeteinek helyzetéről, munkájáról
14. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltóság elmúlt egy évben végzett munkájáról
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15. Tájékoztató Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület 2009. évi munkájáról
16. Kérdés, interpelláció

112/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.a) Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata és a Túra-Truck Kft. (2840 Oroszlány, Vasút u.
2.) között 2007. március 8-án létrejött adásvételi előszerződés felbontásra kerüljön. Utasítja a
polgármestert, hogy gondoskodjon a vevő által az előszerződés alapján kifizetett vételárrész, összesen
4.636.000,- Ft visszafizetéséről.
2.b) Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t a 2115/1 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű
ingatlannak a szolgalmi jogok kérdésének rendezését követő értékesítésére a vagyonrendelet eljárási
szabályainak megfelelő, nyilvános versenytárgyalás keretében.
3. A 64/2009. (VI.23.) Kt. sz. határozat 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„5. Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselő-testület novemberi ülésére a Petőfi udvar 3/a, 3/b. számú
épület bontási tervéről, a további munkák ütemezéséről készítsen előterjesztést.”
4. A 89/2009. (IX.29.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. Utasítja a polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződés módosítására a november 24-i Képviselőtestületi ülésre készítsen előterjesztést.”
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. november 4.
a határozat végrehajtására: folyamatos
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért:a 2.a) pont esetében Rajnai Gábor polgármester
a 2.b) pont esetében Lazók Zoltán OSZ Zrt. vezérigazgató

113/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési koncepciójának megalkotását
az alábbi Ütemterv szerint hajtja végre.

1

2
3

4

5

Feladat
A költségvetési koncepció összeállítása előtt a
költségvetési szervek feladatainak, az önkormányzat
forrásainak áttekintése
Költségvetési koncepció kialakításához a tervezési
irányelvek kidolgozása az önkormányzati intézményekre
vonatkozóan
A költségvetési koncepció kialakításához a tervezési
irányelvek kidolgozása a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységeire vonatkozóan
Tervezési irányelvek meghatározása a helyi kisebbségi
önkormányzatokra vonatkozóan
A 2010. évi működési célú pénzeszköz átadások
tervszámainak összeállítása az előző évi tervszámok,
illetve megállapodások alapján
A 2010. évre vonatkozó költségvetési tervszámok
összeállítása és benyújtása a Pénzügyi Osztály vezetője,
illetve a revizor felé
Az
önkormányzati
intézmények
tervszámainak
ellenőrzése és benyújtása a jegyzőnek
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Felelős
Jegyző

Határidő

Belső ellenőrzési vezető, 2009. 10. 06.
Humán
Szolgáltatások
Osztályának vezetője
Pénzügyi Osztály vezetője
2009. 10. 06.

Pénzügyi Osztály vezetője

2009. 10. 06.

Pénzügyi Osztály vezetője

2009. 10. 15.

2009. 10.15.
Intézményvezetők
Polgármesteri
Hivatal
osztályvezetői
Belső ellenőrzési vezető, 2009. 10. 21.
Humán
Szolgáltatások
Osztályának vezetője

6

7
8
9
10
11

12

13
14

15

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által
benyújtott tervszámok ellenőrzése és benyújtása a
jegyzőnek
A költségvetési koncepció tervezet elkészítése és
benyújtása a jegyző felé
A költségvetési koncepció kialakítása, benyújtása a
polgármesternek
A koncepció elfogadásáról a jegyző értesítése
A költségvetési koncepció megküldése véleményezésre a
bizottságoknak
Az
önkormányzat
költségvetési
koncepciójának
megküldése
véleményezésre
a
kisebbségi
önkormányzatoknak
A bizottságok véleményének kialakítása a koncepcióról
és ezen belül a 2010. évi működési célú pénzeszköz
átadásokról
A helyi kisebbségi önkormányzatok véleményének
kialakítása a koncepcióról
A 2010. évi költségvetési koncepció kiküldése a
bizottsági és kisebbségi önkormányzati véleményekkel
együtt a Képviselő-testületi tagoknak
A 2010. évi költségvetési koncepció képviselő-testületi
tárgyalása

Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály vezetője

2009. 10. 21.

Pénzügyi Osztály vezetője

2009. 10. 27.

Jegyző

2009. 10. 30.

Polgármester
Polgármester

2009. 11. 02.
2009. 11. 02.

Polgármester

2009. 11. 02.

Bizottsági elnökök

2009. 11. 11.

Helyi
kisebbségi
mányzatok elnökei
Polgármester

Polgármester

önkor- 2009. 11. 11.
2009. 11. 12.

2009. 11. 24.

Ütemterv szerint
Ütemterv szerint

114/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti 2010. évi ellenőrzési terv I., II., III., IV. és V. pontjait.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetésére: 2009. november 4.
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

115/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a. Minősített többséggel meghozott döntésével elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
Intézményfenntartó Társulás előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Társulási Megállapodását.
1.b. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
1.c. Megbízza a jegyzőt, hogy a társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül a Közép-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Tatabányai Kirendeltsége Vezetőjének küldje meg.
2. Elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona, Idősek Klubja, Idősek
Átmeneti Otthona, Gyermekjóléti Szolgáltatás, Bölcsődei tagintézménye, étkeztetés, házi segítségnyújtás,
Családsegítő Szolgálat, éjjeli menedékhely, nappali melegedő és népkonyhai étkeztetés szakmai
programjának módosítását.

Határidő: az 1.b. pont esetében a megállapodás aláírására: 2009. október 31.
az 1.c. pont esetében az aláírást követő 15 napon belül
a határozat kihirdetésére: 2009. november 4.
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Felelős:

az 1.b. pont esetében a megállapodás aláírásáért: Rajnai Gábor polgármester
az 1.c. pont esetében: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

21

116/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
módosító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.

Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző

22

117/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint.

Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző

118/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Integrált Városfejlesztési Stratégiához
kapcsolódó készülő dokumentumnak, az előterjesztés mellékletét képező városi helyzetfeltárás című részét.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

119/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy az önkormányzat a közvilágításra vonatkozóan az E.on Energiaszolgáltató Kft-vel
egyetemes szolgáltatási, valamint az ahhoz kapcsolódó karbantartási szerződést kössön, és felhatalmazza
a polgármestert annak aláírására.
2. Felkéri az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t, hogy a városüzemeltetési szerződés keretében vizsgálja meg a
versenypiaci alapokon nyugvó elszámolás feltételeit, előnyeit és hátrányait. A vizsgálat eredményét és
javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: 1. pont esetében: azonnal
a 2. pont esetében 2009. december 31.
a határozat végrehajtásáért: 1. pont esetében Rajnai Gábor polgármester
a 2. pont esetében Lazók Zoltán vezérigazgató

120/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt.-vel kösse meg a Káptalanfüredi Ifjúsági Táborra vonatkozó üzemeltetési szerződést 2010.
június 15. - 2010. szeptember 15. közötti időszakra az adott időszakra jutó költségek OSZ Zrt. által történő
átvállalásával.
Határidő:
Felelős:
21
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a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtására 2009. november 15.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

Hatályon kívül helyezte a 149/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat december 31. napjától
Hatályon kívül helyezte a 149/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat december 31. napjától
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a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

121/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Oroszlány város polgármesterét az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt. „Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása II. ütem” című KEOP-2009. 5.4.0.
pályázatának benyújtásához szükséges, az előterjesztés 2. és 3. számú melléklete szerinti (a pályázót terhelő
kötelezettségek ismeretére és a tájékoztatásra vonatkozó, valamint a Közszolgáltatási Szerződés jövőbeni
megkötéséről szóló) nyilatkozatok aláírására.
Határidő: a nyilatkozatok végrehajtására: azonnal
Felelős:
Rajnai Gábor polgármester

122/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 3342 hrsz-ú, 21 m2 nagyságú, kivett
garázsépület megnevezésű ingatlan földterület értékesítésével. Felhatalmazza az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t
a vagyonrendelet eljárási szabályainak megfelelő zártkörű versenytárgyalás keretében 115.500 Ft vételáron
történő értékesítésre.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. november 4.
a határozat végrehajtására: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

123/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felkéri az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t, hogy a városüzemeltetési szerződés keretében a játszóterek
rendjére vonatkozó szabályok fokozottabb betartatása, a felügyelet biztosítása érdekében kezdeményezzen
egyeztetést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal.
2. Utasítja a polgármestert, hogy az egyeztetés figyelembe vételével az 1. pontban meghatározott feladatok
végrehajtására tegyen javaslatot a Képviselő-testület részére.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. november 4.
a határozat végrehajtására: 1. pont: 2009. november 30.
2. pont: 2010. január 10.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

124/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oroszlány, külterület 0413/3-tól a 0413/13 hrszig, valamint a 0416/1-től a 0416/3 hrsz-ig terjedő területnek a Malom-dűlő elnevezést adja.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. november 4.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet

125/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1)
A 2010-es Ifjúsági Olimpiai Játékokra az oroszlányi lakóhellyel rendelkező és oroszlányi
sportegyesületben sportoló, magyar ifjúsági olimpiai kerettagok felkészítése céljából az Oroszlányi
Városi Súlyemelő Egyesület és az ORTRI Kereskedelmi és Sportszolgáltató Kft. támogatására 900 E
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2)

Ft-ot biztosít a segélyezés (tehetséges tanulók támogatása) költségvetési előirányzatáról a működési célú
pénzeszköz átadások (pályázaton kívüli támogatások) költségvetési előirányzatára.
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés módosításakor gondoskodjék az előirányzatok
átcsoportosításáról.

Felelős:
Határidő:

a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetésére: 2009. november 4.
a határozat végrehajtására: 2. pont esetében: a 2009. évi költségvetés módosítása

126/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
által előterjesztett tájékoztatót a városban működő civil és sportszervezetekről.
Határidő:
a határozat kihirdetésére 2009. november 4.
Felelős: a határozat kihirdetéséért Dr. Judi Erzsébet jegyző

127/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Az Önkéntes Tűzoltóság Oroszlány 2009. évi tevékenységéről, működési feltételeinek biztosításáról adott
tájékoztatását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, egyben megköszöni és elismeri áldozatos
tevékenységüket.
2. A jövő évi állami támogatás mértékének ismeretében felülvizsgálja annak lehetőségét, hogy a tűzoltóságot
szükség esetén többlet önkormányzati támogatásban részesítse annak érdekében, hogy a 11/2008. (XI.26.)
ÖT rendeletben előírt szakonkénti egy fő készenléti szolgálat működtetését a tűzoltóság biztosítani tudja.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2009. november 4.

128/2009. (X.27.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület
tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, egyben megköszöni és elismeri
áldozatos tevékenységüket.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
Határidő:
a határozat kihirdetésére: 2009. november 4.

129/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. november 24-ei nyílt ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
3. A 2010. évi költségvetési irányelvek meghatározása
4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 3/2003.
(III.5.) Ör. rendelet módosítása. Vagyonkezelési szerződések módosítása
5. Nem önkormányzati, vagy nem állami tulajdonban lévő bérleményekben lakók részére nyújtandó
lakbértámogatás bevezetése, javaslat a bérlakás-üzemeltetési szerződés módosítására, a bérlakás-rendszer
átalakításával összefüggő 2010. évi feladatokról szóló megállapodás megkötésére
6. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelet – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról – módosítása
7. A parkolóhelyek kialakításáról, megváltásáról szóló 26/2003. (XII. 24.) Ör. rendelet módosítása
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8. A helyi adókról szóló 28/2008. (XII. 11.) Ör. rendelet módosítása
9. A közterület-használati díjak módosítása
10. Tájékoztató a Petőfi udvar 3/a., 3/b. számú épület bontásáról
11. Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
12. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata által alapított közalapítványok működéséről, vagyonáról
13. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
14. „Jó tanuló, jó sportoló” cím adományozása
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rajnai Gábor polgármester

130/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2a) A 2009. évi munkatervében szereplő november 24-ei ülés napirendi pontjai közül törli a
távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 44/2005. (XII. 28.) Ör. rendelet módosítása, a szennyvízkezelési díj megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 27/2000. (XII. 27.) Ör. rendelet módosítása, a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) Ör. rendelet módosítása, valamint
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési díjakról szóló 37/2004. (XII. 29.) Ör. rendelet
módosítása című napirendi pontokat.
2b) A 2009. évi munkatervében a december 8-ai ülés időpontját december 15-re módosítja, amely ülésen a
december 8-ai ülésre tervezett napirendi pontokat, valamint az 2a) pontban meghatározott napirendi
pontokat tárgyalja.
2c) A 39/2009. (IV. 28.) Kt. számú határozat 10. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A 128/2008. (XI. 25.) Kt. számú határozat szerinti előterjesztés képviselő-testület elé terjesztésének
határidejét április 30. napjáról 2009. december 15. napjára módosítja.”
3. Elfogadja a Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztési pályázat kivitelezési munkáiról szóló tájékoztatást.
4. Saját forrást biztosít bruttó 3.735.421,- Ft összegben a Benedek Elek iskola tűzvédelmi kiegészítő
munkáinak megvalósítására a 2010. évi költségvetés terhére, és felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére.
5. Saját forrást biztosít bruttó 1.188.000,- Ft összegben a Benedek Elek, a József Attila és Ságvári E.
iskolák többlet villamosenegia igényére.
6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy készítse elő a Ságvári iskolánál a városi primer távhővezeték
kiváltását.
7. Tudomásul veszi, hogy a polgármester azonnali intézkedést rendelt el arra, hogy a Ságvári iskola
épületében a fűtési csővezeték vészhelyzetet okozó meghibásodása miatti kárelhárítási munkák, valamint
az iskola működőképességét biztosító vezetéképítési munkák elinduljanak. Utasítja a polgármestert, hogy
a munkák befejezését követően az elvégzett munkákról és annak költségeiről a Képviselő-testületet
haladéktalanul tájékoztassa.
8. A Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés 1. sz.
mellékletét képező módosító okirattal módosítja és a Társulásnak az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti
módosított társulási megállapodását jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat
aláírására.
9. A Bánki Donát TISZK Nonprofit Kft. korábbi központi képzőhelyének nyilvántartásból való törlésével
—a Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-szervezési Társulás Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
általi nyilvántartásba vétele érdekében— egyetért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. december 2.
a határozat végrehajtására: folyamatos, a 2. pont esetében 2009. december 15.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért:Rajnai Gábor polgármester
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131/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló
beszámolóját az alábbiak szerint jóváhagyja:
1.

A beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – Oroszlány
város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.28.) Ör. rendeletében
meghatározott címrend szerint - tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak I-III negyedévi teljesítését
az alábbiak szerint fogadja el:
adatok EFt-ban
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2009.
I-III Teljesítés
alakulása
megnevezése
előirányzat
előirányzat
negyedévi
teljesítés
Bevételek főösszege
3.967.970
4.849.500
3.217.251
66 %
Kiadások főösszege
3.967.970
4.849.500
3.068.622
63 %
3.

Az önkormányzat 2009. I-III. negyedévi teljesítését a határozat alábbi mellékletei szerint fogadja el:
- 1. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2009. I-III. negyedévi költségvetése (bevételek),
- 2. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2009. I-III. negyedévi költségvetése (kiadások),
- 3. számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2009. I-III. negyedévi bevételeinek
részletezése,
- 4. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2009. I-III. negyedévi bevételei,
5.a számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2009. I-III. negyedévi bérjellegű
kiadásai,
- 5.b számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2009. I-III. negyedévi egyéb dologi
kiadásai,
- 5.c számú melléklet: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2009. I-III. negyedévi közüzemi díj
kiadásai,
5.d számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2009. I-III. negyedévi segélyezés teljesítése és
működési célú pénzeszköz átadások 2009. I-III. negyedévi teljesítése,
- 6. számú melléklet: Az intézmények tevékenységének 2009. I-III. negyedévi kiadásai,
7. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2009. I-III. negyedévi felhalmozási kiadásai,
8. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2009. I-III. negyedévi felújítási kiadásai,
- 9. számú melléklet: Oroszlány Város Önkormányzata 2009. I-III. negyedévi adósságszolgálatának
teljesítése,
- 9.a számú melléklet: Hitelállomány 2009. szeptember 30-án,
10. számú melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése,
11. számú melléklet: Intézményfinanszírozás alakulása 2009. szeptember 30-ig,
12. számú melléklet: Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása
2009 I-III. negyedévben.

Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására: azonnal
a határozat kihirdetésére: 2009. november 2.
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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132/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés tervezéséhez és
végrehajtásához az alábbi irányelveket határozza meg:
1.

A működési kiadásokkal kapcsolatos irányelvek:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Pótlólagos források feltárásával és kiaknázásával kell a feladatellátás színvonalának megtartását
elősegíteni, ehhez kapcsolódóan át kell tekinteni a már megkötött szerződéseket.
Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatellátás ráfordításokkal arányos,
elvárásoknak megfelelő megvalósítását.
Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos forrásokra.
A 2010. év folyamán esetleges likviditási problémák esetén rulírozó hitel felvételével biztosíthatóak
az esedékes bérfizetési kötelezettségek.
A személyi juttatások között 2010. január 1-től a közalkalmazottak részére havi 10.000 Ft (az
SZJA törvény szerint kedvezményes adókulccsal adózó) béren kívüli juttatás tervezhető.

2.

Az adósságállomány kezelésével kapcsolatos irányelvek:
Ø Az adósságállomány és a hiteltörlesztések kiemelt feladatként kezelendők.

3.

A fejlesztésekkel és a bevételekkel kapcsolatos irányelvek:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Felelős:
Határidő:

Kiemelt feladatként kell kezelni a sikeres pályázatokhoz kapcsolódó saját erő forrásának
biztosítását.
A felhalmozási kiadások kizárólag pályázati úton elnyert pénzeszközök alapján növelhetők
amennyiben a saját erő is rendelkezésre áll.
Felhalmozási bevételeket kizárólag rendelkezésre álló szerződés alapján lehet tervezni
2010-ben fejlesztési hitelfelvétel nem tervezhető.
Folytatni kell az önkormányzati vagyon felülvizsgálatát és hasznosítását a saját bevételek növelése,
a felhalmozások saját erejének biztosítása, illetve a működési költségek csökkentése érdekében.
Ösztönözni kell városunkban a befektetői készséget elsősorban a munkahelyteremtés és a
szolgáltatások bővítése érdekében.
Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos működési és fejlesztési
forrásokra.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás forrása csak saját bevétel lehet.
A felhalmozási hiányt a felhalmozási kiadások csökkentésével, és/vagy felhalmozási forrás
biztosításával kell kezelni.
Rajnai Gábor
a 2010. évi költségvetési rendelet elkészítése

133/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az Oroszlány, 029/36 hrsz-ú, 3842 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan minimáláraként
4.000.000 Ft+ áfa összeg meghatározásával.
2. Az Oroszlányi Szakorvosi-és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel és az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-vel megkötendő vagyonkezelési szerződések módosítását az előterjesztés
melléklete szerint fogadja el
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. december 2.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
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134/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 2010. évi költségvetésében elkülönít a nem önkormányzati, vagy nem állami tulajdonban lévő
bérleményekben lakók részére nyújtandó lakbértámogatás céljára 1 500 000 Ft-ot.
2. Egyetért a bérlakás állomány 48 db-ra való csökkentésével.
3. Egyetért a Petőfi udvar 1-2. épülettömb kiürítésével, tekintettel arra, hogy ez az épülettömb van a
legrosszabb műszaki állapotban.
4. Egyetért a 2010 évi lakbérek változatlanul hagyásával, tehát a lakbérek összegét nem emeli.
5. A bérlakások üzemeltetésének forrásaként továbbra is a befolyt lakbért, illetve a helyi rendelet szerinti
lakbértámogatást és a befolyt közüzemi díj-bevételeket jelöli meg, azzal, hogy a bevételekből meg nem
térülő kiadásokat – a 2010. évre vonatkozóan előreláthatóan 8.334 ezer Ft-ot - önkormányzati
kiegészítésként az üzemeltetőnek megtéríti. Egyetért az önkormányzati bérlakások üzemeltetése tárgyban
Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. között 2007. december 20-án létrejött
szerződésnek az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosításával. Felhatalmazza Rajnai Gábor
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
6. 2010. évben a bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő feladatok elvégzésére 16.250.000,- Ft összegű
előirányzatot tervez. A bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő 2010. évi feladatokról szóló
szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza Rajnai
Gábor polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat végrehajtásáért:

folyamatos
Rajnai Gábor polgármester

135/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el az előterjesztés kiegészítésében
szereplő határozati javaslatot.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

2009. december 2.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

136/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendeletében szabályozott, a
közterület használatáért fizetendő díj mértékét, megfizetésének határidejét és módját 2010. január 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:
Közterület-használati díj mértéke:
(a díjakat —a7. és 9. sorszám alatti díjak kivételével—áfa-fizetési kötelezettség nem terheli):
TERÜLETI KATEGÓRIÁK
KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGNEVEZÉSE
I.
II.
III.
1 A közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakat szekrény;
1.051,1.051,1.051,hirdető berendezés, lábon álló hirdetőtábla. A terület
(1.010,-)
(1.010,-)
(1.010,-)
meghatározása, a tábla lábaival együtt mért befogadó
tér mérete szerint történik.
(Ft/m2/hó)
2 Árusító és egyéb fülke-pavilon elhelyezése, üzleti
1.188,916,599,(880,-)
(575,-)
tevékenységgel kapcsolatos egyéb helyhasználat
(1.141,-)
(szélfogó, üzleti lépcső, üzleti portál). Üzletből
közvetlenül közterületre történő árusítás esetén az üzlet
előtti 1 méter széles sáv igénybevétele
(Ft/m2/hó)
3 Vendéglátó-ipari terasz
május 1-jétől szeptember 30-áig
(Ft/m2/hó) 1.188,916,599,(880,-)
(575,-)
(1.141,-)
október 1-jétől április 30-áig
(Ft/m2/hó) 427,323,218,227

TERÜLETI KATEGÓRIÁK
I.
II.
(410,-)
(310,-)
(Ft/m2/nap) 1.181,916,(880,-)
(1.141,-)
(Ft/hó) 974,974,(936,-)
(936,-)

KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGNEVEZÉSE
4

Alkalmi árusítás vállalkozók részére

5

Alkalmi virágárusítás őstermelők részére

6

Mozgóárusítás
Személyautóval
(Ft/jármű/nap)
3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes
tömegű kisteherautóval
(Ft/jármű/nap)
3500 kg-ot meghaladó megengedett együttes tömegű
teherautóval
(Ft/jármű/nap)
Taxi álláshely használata
(Ft/jármű/hó)

7

8

2923,(2808,-)
3898,(3744,-)
6822,(6553,-)
1297,ÁFA
(1246,ÁFA)
50,(48,-)

2923,(2808,-)
3898,(3744,-)
6822,(6553,-)
+ 1297,ÁFA
+ (1246,ÁFA)
50,(48,-)

III.
(209,-)
870,(836,-)
974,(936,-)

2923,(2808,-)
3898,(3744,-)
6822,(6553,-)
+ 1297,ÁFA
+ (1246,ÁFA)
50,(48,-)

+
+

Kiállítás, alkalmi vásár, sport-, és kulturális, valamint
vallásfelekezeti rendezvények, mutatványos tevékenység
területe
(Ft/m2/nap)
9 Üzemképtelen gépjármű elhelyezése
(Ft/jármű/nap) 1051,- +ÁFA 1051,- +ÁFA 1051,- +ÁFA
(1010,+ (1010,+ (1010,+
ÁFA)
ÁFA)
ÁFA)
Lakókocsi, utánfutó tárolása
(Ft/jármű/nap) 1051,- +ÁFA 1051,- +ÁFA 1051,- +ÁFA
(1010,+ (1010,+ (1010,+
ÁFA)
ÁFA)
ÁFA)
Üzemképes, 3500 kg-ot meghaladó megengedett
644,- +ÁFA 644,- +ÁFA 644,- +ÁFA
+ (619,+ (619,+
együttes tömegű gépjárművek tárolása
(Ft/jármű/nap) (619,ÁFA)
ÁFA)
ÁFA)
Üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett
535,- +ÁFA 535,- +ÁFA 535,- +ÁFA
együttes tömegű gépjárművek parkolása céljából kijelölt
(514,+ (514,+ (514,+
ÁFA)
ÁFA)
álláshely
(Ft/ m2/hó) ÁFA)
10 Építési munkával kapcsolatosan felállított állvány
0 - 10 m2-ig (Ft/m2/nap) 68,68,68,(65,-)
(65,-)
(65,-)
2
2
10 m felett (Ft/m /nap) 50,50,50,(48,-)
(48,-)
(48,-)
11 Építőanyag és törmelék elhelyezése, tárolása
(Ft/m2/nap) 41,41,41,(39,-)
(39,-)
(39,-)
12 Film és videó felvétel
(Ft/m2/nap) 6508,6508,6508,(5252,-)
(5252,-)
(5252,-)
Mentes a díjfizetési kötelezettség alól
· a választási kampányt szolgáló hirdető-berendezés és hirdetőtábla elhelyezése a választás végleges
eredményének közzétételéig, és
· a 10. sorban jelölt közterület igénybevétel, amennyiben az nem önkormányzati tulajdonú lakótömbök
körüli kezelői járda területén történik.
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javaslatára a közterület-használati díjat nem kell megfizetni, ha a terület használatát egyedileg meghatározott
jótékony célú gyűjtés, sport, kulturális vagy egyéb rendezvények javára kérik és a rendezvényből nem
származik bevétel, továbbá, ha a terület-felhasználás a képviselő-testület mindenkori város ünnepi
programtervben meghatározott városérdeket szolgál.
Közterület-használati díj megfizetésének határideje és módja:
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- A határozott időtartamra szóló díjat Engedélyes az engedély kiadását megelőzően fizet meg az
Oroszlány Városi Polgármesteri Hivatal számlájára, illetve házipénztárába.
- A megfelelő díj kategória megállapítása Oroszlány város közigazgatási területének jelen határozat
melléklete szerinti (I., II., III.) övezeti felosztás figyelembe vételével történik.
- Az igényelt terület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz
szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.
- Az igényelt terület 3 m2-nél kisebb nem lehet a fizetendő díj szempontjából.
- A díj fizetési kötelezettség megállapításánál minden töredék m2 egésznek számítandó.
- Az üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű gépjárművek parkolása
céljából kijelölt, több álláshely területigénye a díjfizetés szempontjából nem vonható össze.
2. A közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendeletében szabályozott és a
közterület használatáért fizetendő díj mértékéről, megfizetésének határidejéről és módjáról szóló
130/2008. (XI. 25.) sz. határozatát 2009. december 31-ei hatállyal hatályon kívül helyezi.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

2009. december 2.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

137/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a Petőfi udvar 3/a., 3/b. számú épület előterjesztés 1. változat szerinti bontásával.
2. Utasítja a polgármestert, hogy a bontási munkák időbeni ütemezésére, és pénzügyi rendezésére tegyen
javaslatot a Képviselő-testület részére.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. december 2.
a határozat végrehajtására: 2. pont esetében: 2010. márciusi Képviselő-testületi ülés
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester

138/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának módosító okiratát az 1. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
Felelős: a határozat kihirdetéséért: dr. Judi Erzsébet jegyző

1. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oroszlány Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala 73/2009. (VII.9.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Az Alapító okirat
13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„13. Tevékenysége a szakfeladatrend szerint 2010. január 1-től:
a) Alaptevékenysége:
841126
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
360000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
381101
Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
421100
Út, autópálya építése
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522110
681000
682001
682002
750000
813000
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
841127
841401
841402
841403
841901
842421
851000
852000
853000
870000
880000
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882201
882202
882203
889935
889936
889942
889943
890301
890302
890441
890442
890443
890603
910502
931102

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügyi ellátás
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, település és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Közterület rendjének fenntartása
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex ellátása
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Szakszervezeti tevékenység támogatása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
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931206
931301
932911
960302
370000
412000
422100
552001
611020
649000
683100
683200
692000
743000
841133
841191
841192
841902
842155
842422
879042
882000
931901
931903
932918

Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Köztemető-fenntartás és működtetés
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
Egyéb pénzügyi közvetítés
Ingatlanügynöki tevékenység
Ingatlankezelés
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Fordítás, tolmácsolás
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Nemzeti ünnepek programja
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Központi költségvetési befizetések
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Igazgatásrendészet
Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

b.) Kiegészítő tevékenysége: nincs
A Képviselő-testület a módosító okiratot a ……/2009. (…….) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2009. november 24.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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139/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Oroszlány Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
Felelős: a határozat kihirdetéséért: dr. Judi Erzsébet jegyző
2. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT
1.
2.
3.
4.
5.

A költségvetési szerv neve:
A költségvetési szerv székhelye:
A költségvetési szerv alapítója:
Alapítás időpontja:
Alapítói jogokkal felruházott
irányító szerv neve, székhelye:

6. Közfeladata:

7. Szakágazati besorolása:
8. Illetékessége:
Okmányiroda körzetközponti
feladatok tekintetében:

9.

10.

11.

12.

Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2840. Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1990. október 25.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840. Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Oroszlány Város Önkormányzata működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Oroszlány Város közigazgatási területe
Oroszlány város, Bokod község, Dad község, Kecskéd község,
Kömlőd község, Szákszend község közigazgatási területe

Gyermekvédelmi és gyámügyi
igazgatási feladatok tekintetében: Oroszlány város, Bokod község, Dad község, Kecskéd község,
Kömlőd község, Szákszend község közigazgatási területe
Építésügyi körzetközponti
feladatok tekintetében:
Oroszlány város, Bokod község, Dad község, Kecskéd község,
Kömlőd község, Szákszend község közigazgatási területe
A költségvetési szerv típus
típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közhatalmi költségvetési szerv
Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultsága:
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
Vezetőjének kinevezési rendje:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (1)
bekezdése szerint a Képviselő-testület – pályázat alapján – a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, határozatlan időre.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:
A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Ktv.)
A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény (Mt.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.)
Tevékenysége a szakfeladatrend szerint 2009. december 31-ig:
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
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452025
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
551315
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
631211
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
751153
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
- Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testület, bizottság) kapcsolódó
adminisztratív feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítését, a vezetést segítő
törzskari funkciókat, valamint a belső munkaszervezési igazgatási teendőket.
- Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati (közszolgáltatási, önkormányzati
hatósági és egyéb) döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.
- Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat, a jegyző, a hivatal
köztisztviselői számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási
feladatokat, vagyis döntésre előkészíti az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések
végrehajtásának megszervezéséről.
- Ellátja az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait.
- Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján ellátja a
társult települési önkormányzatok (Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Szákszend
polgármesteri hivatalainak és költségvetési szerveinek, továbbá a társulás önmaga és
munkaszervezetének felügyeleti jellegű és belső ellenőrzési feladatait.
751164
tevékenysége
751175
végrehajtása
751186
végrehajtása
751845
751867
751878
751922
751966
nem tervezhető

Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra

elszámolásai
751999
Finanszírozási műveletek elszámolásai
801115
Óvodai nevelés
801214
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
801225
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai
nevelése, oktatása
801313
Alapfokú művészet-oktatás
802144
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
805212
Pedagógiai szakszolgálat
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
852018 Állategészségügyi tevékenység
853211 Bölcsődei ellátás
853266 Nappali szociális ellátás
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
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924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
930921 Családi ünnepek szervezése
A hivatal kiegészítő tevékenységet nem végez.
13. Tevékenysége a szakfeladatrend szerint 2010. január 1-től:
a) Alaptevékenysége:
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
360000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
381101
Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
421100
Út, autópálya építése
522110
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
681000
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750000
Állat-egészségügyi ellátás
813000
Zöldterület-kezelés
841112
Önkormányzati jogalkotás
841114
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység
841115
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116
Országos, település és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841127
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841401
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402
Közvilágítás
841403
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
842421
Közterület rendjének fenntartása
851000
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853000
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
870000
Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex ellátása
880000
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
882111
Rendszeres szociális segély
882112
Időskorúak járadéka
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115
Ápolási díj alanyi jogon
882116
Ápolási díj méltányossági alapon
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119
Óvodáztatási támogatás
882121
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122
Átmeneti segély
882123
Temetési segély
882124
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201
Adósságkezelési szolgáltatás
882202
Közgyógyellátás
882203
Köztemetés
889935
Otthonteremtési támogatás
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889936
889942
889943
890301
890302
890441
890442
890443
890603
910502
931102
931206
931301
932911
960302
370000
412000
422100
552001
611020
649000
683100
683200
692000
743000
841133
841191
841192
841902
842155
842422
879042
882000
931901
931903
932918

Gyermektartásdíj megelőlegezés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Szakszervezeti tevékenység támogatása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Köztemető-fenntartás és működtetés
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Lakó- és nem lakó épül et építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
Egyéb pénzügyi közvetítés
Ingatlanügynöki tevékenység
Ingatlankezelés
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Fordítás, tolmácsolás
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Nemzeti ünnepek programja
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Központi költségvetési befizetések
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Igazgatásrendészet
Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

b.) Kiegészítő tevékenysége: nincs
14. A hivatal kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.

Oroszlány, 1998. december 21.
Dr. Judi Erzsébet sk.
jegyző

Dr. Sunyovszki Károly sk.
polgármester
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ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2009. (VII.9.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………./2009. (…..) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a ……/2009. (….) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.

Az alapító okirat 12. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti, a 13. és 14. pontja 2010. január 1-jén lép
hatályba.

Oroszlány, 2009. november 24.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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140/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a „Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő
Speciális Szakiskola Gyermekeiért”, és az „Oroszlányi Távfűtésért” közalapítványok 2009. évi működéséről
szóló beszámolót elfogadja, egyben megköszöni a kuratóriumok tagjainak tevékenységét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. december 2.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

141/2009. (XI.24.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntető címet adományoz: Bartalus Erik, Farkas Béla, Horváth Krisztina,
Horváth Zsófia, Kardos Sarolta, Kollár Martina, Konkoly Alida Lili, Kovács Fruzsina, Kozák Sándor,
Licskó Ákos, Parti Petra, Sáhó Norbert, Simon Anita, Szabó Eszter, Szilágyi Kinga, Tímár Mihály,
Tímár Miklós, Tímár Zsuzsanna, Tóth Cintia, Tőre Vivien, Vatai Katalin és Vépi Krisztián tanulónak.
2. Utasítja Rajnai Gábor polgármestert, hogy a 2009. december 15-ére készítse elő a kitüntetések átadását.
Határidő:a határozat kihirdetésére: 2009. december 2.
a kitüntetések átadására: 2009. december 15.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a kitüntetések átadásáért: Rajnai Gábor polgármester
142/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. december 15-ei nyílt ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:
1.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2.
A 2009. évi költségvetés – 2/2009. (II.28.) Ör. rendelet – módosítása
3.
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési díjáról szóló, többször módosított 37/2004. (XII. 29.)
Ör. rendelet módosítása
4.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) ÖK rendelet
módosítása
5.
Javaslat a 2010. évi szennyvízelvezetési és kezelési díj megállapítására, tájékoztató az oroszlányi
szennyvízteleppel kapcsolatos stratégiai elképzelésekről.
6.
A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 44/2005. (XII.28.) Ör. rendelet módosítása, a szolgáltató hőközpontok
szétválasztásának II. ütemére vonatkozó pályázat benyújtása a KEOP-2009. 5.4.0. a „Távhőszektor
energetikai korszerűsítése” című konstrukcióra
7.
A helyi adókról szóló 28/2008. (XII.11.) Ör. rendelet módosítása
8.
„Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú társulási pályázat (KDOP-2009-4.2.3.) előkészítése
9.
A polgármesteri hivatal közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatváltozása
10. Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
11. Az ebrendészeti tevékenység ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére létrejött vállalkozási
szerződés módosítása
12. Vagyonkezelői tervek véleményezése
13. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve
14. Játszótér kialakítása Oroszlány, Április u. 5-10. sz. előtti területen
15. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság támogatásban részesítése
16. Javaslat Oroszlány város közterületét megfigyelő képfelvevő rendszer fejlesztésére
17. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés
18. Arany János Tehetséggondozó Program pályázatainak támogatása
Határidő:

azonnal
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Felelős:
Rajnai Gábor polgármester
143/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.
2009. december 31. napjával megszünteti az Önkormányzati Szociális Szolgálat Intézményfenntartó
Társulást.
3.
Elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona, Gondozási Egysége
(étkeztetés, házi segítségnyújtás, Idősek Klubja, Idősek Átmeneti Otthona), Gyermekjóléti Szolgáltatása,
Bölcsődei tagintézménye, Családsegítő Szolgálata, Hajléktalan Ellátó Részlege (éjjeli menedékhely,
nappali melegedő és népkonyhai étkeztetés) szakmai programját.
4.
Elfogadja a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola,
Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó Szervezeti és Működési
Szabályzatát, Házirendjét, Pedagógiai programját.
5.a. Elfogadja a polgármester beszámolóját az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységéről.
5.b. Az előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja az Oroszlányi Többcélú Kistérség Társulási
Megállapodásának 10. számú módosítását.
5.c. Elfogadja az Oroszlányi Többcélú Kistérség Társulási szociális és Gyermekjóléti feladatok ellátására
szóló külön megállapodásának az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosítását.
5.d. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert a társulási megállapodás módosítás, és a külön
megállapodás módosítás aláírására.
6.
Az esélyegyenlőségi szakértő által kiegészített Közoktatási Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztés
4. számú melléklete szerint elfogadja.
7.
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-vel mint megbízottal, a városi
Felső Parktó karbantartására megkötött szerződés 1 évvel, 2010. december 31-éig történő
meghosszabbítására az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A Megbízottat megillető,
karbantartási feladatokra vonatkozó díjazás havi összege változatlan marad, azaz havi 138.812,- Ft +
Áfa (bruttó 173.515,- Ft), 2010. évben összesen 2.082.180,- Ft.
8.
Egyetért a játszóterek őrzése tárgyában az ALHAMBRA–PLUSSZ Kft.-vel kötött megbízási szerződés,
a játszóterek rendjére vonatkozó szabályok fokozottabb betartása, a felügyelet biztosítása érdekében tett
javaslattételt követő egy hónapig, azaz 2010. február 28-ig történő meghosszabbításával. Felhatalmazza
Rajnai Gábor polgármestert a szerződés aláírására. A Megbízottat megillető, játszóterek őrzésére
vonatkozó díjazás havi összege változatlan marad, azaz havi 120.000 Ft +áfa.
9.
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert az önkormányzat és az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási
Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. között 2009. október 28-án kelt, szűrővizsgálatok
elvégzése tárgyú megbízási szerződés módosítására a következők szerint:
„- a szűrővizsgálatok elvégzésének határideje: 2010. február 10.
- Az önkormányzat a szűrővizsgálatok elvégzésének költségeit, azaz a 35/2009. (III.24.) Kt. sz.
határozatban megjelölt összesen legfeljebb 7.722.650,- Ft-ot, a szűrővizsgálatok elvégzését követően,
30 napon belül, a Megbízott által készített összesítés alapján utalja át a Megbízott számára.”
10.a) Kifejezi azon szándékát, hogy az Oroszlánkő Gyógyszertár épületében, Dorsich István Mátyásné által
megvásárolt kettő lakásból, saját költségén kialakított orvosi rendelőkben az önkormányzat 10 évig
orvosi rendelőt működtet.
b) Felhatalmazza a polgármestert a 10.a) pont szerinti feltételeket tartalmazó szándéknyilatkozat
aláírására.
11. Az ORITEL Kft. és Oroszlány Város Önkormányzata között, a kommunikációs tevékenység ellátására
létrejött szerződések teljesülésének vizsgálata mellett, a közbeszerzési szabályok figyelembe vételével a
márciusi Képviselő-testületi ülésen dönt a díjmegállapításról.
Határidő:

Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. december 23.
2. pont esetében: azonnal
a társulási megállapodás módosítás aláírására: 2009. december 31.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért:Rajnai Gábor polgármester
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144/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Fenntartja a helyi közlekedés jelenlegi menetrendjét (ezen belül is az Ipari Park társaságainak
alkalmazottai továbbra is térítésmentesen utazhatnak) és a működtetéséhez szükséges havi 892 eFt vissza
nem térítendő önkormányzati támogatásban részesíti a Vértes Volán ZRt.-t melyre támogatási szerződést
köt, és melynek összegét a 2010. évi költségvetésében mindösszesen 10.704 eFt-tal tervezi. Felhatalmazza
a polgármestert a szerződés megkötésére.
2. Az alábbiak szerint módosítja Oroszlány város autóbusszal végzett helyi személyszállításának
menetrendjét.
Járat: 1
Közlekedik: Naponta
Volán-telep - Belváros Volán-telep - Ipari
- Ipari park - Volán- park - Belváros telep
Volán-telep
5:14
13:14
21:14

6:10
14:10
22:10

Járat: 1T
Közlekedik : Naponta
Temető –
Volán-telep
8:30
10:00
Az 1 T járatok április 1. és október 31. között
naponta, november 1. és március 31. között
pénteki napokon közlekednek.
Az 1 T járatok július 1-jétől augusztus 31-ig
1 órával korábban indulnak!
Volán-telep - Temető

Járat: 1Y
Közlekedik: Iskolai előadási napokon
Volán-telep
Volán-telep

-

Belváros

- Volán-telep - Belváros - Ipari
park - Volán-telep

6:55
12:40
13:25
hs 7:05
15:35
t 8:30
hs: a járat hétfőtől szombatig közlekedik, és iskolai napokon
betér a volt Gárdonyi Géza Általános Iskolához
t: november 8-tól március 31-ig hétfőtől csütörtökig és
szombaton közlekedik
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. december 23.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

239

145/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az oroszlányi szennyvíztisztító telep stratégiai
fejlesztési elképzeléseit bemutató tájékoztatást elfogadja, az abban megfogalmazott fejlesztési irányokkal
egyetért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2009. december 23.
Dr. Judi Erzsébet

146/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is meghatározó feladatának tekinti az
Oroszlányban letelepült ipari parki cégek, helyi vállalkozások terheinek csökkentését. A megkezdett adó és az
egyéb támogatásokkal kapcsolatos döntések folytatásaként 2010. novemberében az adórendeletének
megalkotása során tárgyalja a helyi iparűzési adó csökkentésének lehetőségét.
Határidő: a határozat kihirdetésére: 2009. december 23.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

147/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata konzorciumi tagként „Autóbusz közlekedés közúti
fejlesztése az Oroszlányi Kistérségben” címmel pályázatot nyújtson be a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt KDOP-2009.-4.2.3. „Közösségi közlekedés fejlesztése” pályázati kiírásra.
Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírására.
2. A pályázathoz szükséges 30.000.000,- Ft összegű önrészt saját forrásból biztosítja az alábbi táblázat
szerint:
Támogatá
Saját erő
Igényelt
Projekt összes
Projekt megnevezése
s mértéke
(Önrész)
támogatás
költsége
„Autóbusz közlekedés közúti fejlesztése az
30.000.000,- 170.000.000,- 200.000.000,Oroszlányi Kistérségben” (KDOP-200985%
Ft
Ft
Ft
4.2.3. pályázat)
Határidő: a határozat kihirdetésére 2009. december 23.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

148/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. 2010. január 1-jétől engedélyezi a polgármesteri hivatal köztisztviselői létszámának 1 fővel történő
emelését.
2. Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezze meg az álláshely
kiadásait.
3. Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladatváltozásnak megfelelően módosítsa a polgármesteri
hivatal szervezeti és működési szabályzatának függelékét; a hivatal ügyrendjét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. december 23.
a 2. és 3. pontok esetében azonnal, illetve folyamatos
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

149/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő testülete hatályon kívül helyezi a 116/2009. (X.27.) Kt. sz.,
valamint a 117/2009. (X.27.) Kt. sz. határozatát.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős: a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
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150/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
módosító okiratát az 1. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző

1. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Szociális Szolgálat 102/2009.
(IX.29.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat
9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9. Szakágazati besorolása:

879060 Egyéb bentlakásos ellátás”

11. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. Működési köre:

Oroszlány Város, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd községek
közigazgatási területe, a Családok Átmeneti Otthonában 6
férőhelyen a Közép-dunántúli régió”

16. e) pont az alábbiak szerint módosul:
„e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
853266 Nappali szociális ellátás
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén
élő hajléktalan személyek számára.
853233 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
853244 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.”
A Képviselő-testület a módosító okiratot a ……/2009. (…….) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2009. december 15.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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151/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Szociális Szolgálat
alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző

2. sz. melléklet
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 § - a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelyei:

Önkormányzati Szociális Szolgálat
2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
2840 Oroszlány, Mátyás Király utca 7.
2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7.
2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
201276
Oroszlány, Város Önkormányzata
1998. július 1.

4. OM azonosítója:
5. Az intézmény alapítója:
6. Alapítás időpontja:
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
8. Közfeladata:
Alap és szakosított ellátást biztosító szociális intézmény
9. Szakágazati besorolása:
879060 Egyéb bentlakásos ellátás
10. Az intézmény típusa:
Integrált intézmény
11. Működési köre:
Oroszlány Város, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd községek
közigazgatási területe, a Családok Átmeneti Otthonában 6
férőhelyen a Közép-dunántúli régió
12. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
13. Vezetőjének kinevezési rendje:
Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján határozatlan időre adhat
intézményvezetésre kinevezést.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

15. Szakfeladat 2009. december 31-ig
A. Ellátandó alaptevékenysége:
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
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a) Gondozási egység keretein belül
853255 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, házhozszállítással, illetve elvitellel biztosít ebédet
azoknak,
akik
szociális
rászorultságuk,
fogyatékosságuk,
pszichiátriai–
illetve
szenvedélybetegségük, valamint egészségi állapotuk miatt azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak
tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
853233 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
853266 Nappali szociális ellátás
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
853255 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
853266 Nappali szociális ellátás
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
853244 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
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Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.

d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
853211 Bölcsődei ellátás
2009.07.01-től 2009. szeptember 13-ig:
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 90 férőhelyen.
Tíz férőhelyen rehabilitációs csoport gondozása (valamilyen szempontból károsodott, vagy
fogyatékos gyermekek hat éves korig) szakmai irányelvek alapján.
ellátja a korai fejlesztés, gondozás és a fejlesztő felkészítés keretében az értelmileg akadályozott
testi és érzékszervi (látás, hallás, mozgássérült) fogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt
organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem visszavezethető, a nevelési
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését,
fejlesztő felkészítését.
2009. szeptember 14-től 2009. december 31-ig:
-

Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 100 férőhelyen.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.

e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
853266 Nappali szociális ellátás
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén élő
hajléktalan személyek számára.
853233 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
853244 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd és Környe községek területén.
Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
16. Tevékenysége 2010. január 1-től
A) Alaptevékenysége
562917 Munkahelyi étkeztetés
a) Gondozási egység keretein belül
889921 Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében helyben fogyasztással, házhozszállítással, illetve elvitellel biztosít ebédet
azoknak,
akik
szociális
rászorultságuk,
fogyatékosságuk,
pszichiátriai–
illetve
szenvedélybetegségük, valamint egészségi állapotuk miatt azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak
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tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás az igénybevevő személyek részére saját lakókörnyezetükben nyújt
szolgáltatást az önálló életvitel fenntartása érdekében, a szakértői bizottság által meghatározott
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca
7.
881011 Idősek nappali ellátása
Nappali ellátás idősek klubja: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére. Telephely: 2840 Oroszlány, Hunyadi János utca 7. Férőhelyek száma: 40.
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
Átmeneti bentlakásos elhelyezés az idősek gondozó házában azon időskorúak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyek számra, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Telephely: Időskorúak Átmeneti Otthona 2840
Oroszlány, Hunyadi János utca 7., Férőhelyek száma: 30.
b) Hajléktalan ellátó egység keretén belül
889921 Szociális étkeztetés
Helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál étel biztosítása szociálisan rászorult, elsősorban
hajléktalan személyek részére népkonyhán. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő: hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7. Férőhelyek száma: 40.
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis
helyzetben éjszakai szállást lehetővé tevő szolgáltatás. Telephely: 2840 Oroszlány, Mátyás király
utca 7. Férőhelyek száma: 50.
c) Családsegítő és gyermekjóléti egység keretein belül
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő gyermekes anyák, hajléktalan szülők és
gyermekeik számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20. Férőhelyek száma: 38.
889924 Családsegítés
Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás, kríziskezelés végzése,
mentálhigiénés ellátás. Telephely: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
Adósságkezelési tanácsadást nyújt annak a személynek, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult. Telephely: Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
A nem foglalkoztatott személyekkel együttműködés és részükre beilleszkedést segítő programok
szervezése
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d) Bölcsődei intézményegység keretien belül
889101 Bölcsődei ellátás
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása 100 férőhelyen.
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.

e) Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással kötött külön megállapodás alapján
889913 Nappali melegedő
Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén
élő hajléktalan személyek számára.
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek területén
889924 Családsegítés
családsegítő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd községek területén.
B) Kiegészítő tevékenysége:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562917 Munkahelyi étkeztetés
17. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
18. A feladatellátást szolgáló vagyon:

-

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 11 661 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

19. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
20. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy
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Oroszlány, 2004. március 27.
Dr. Judi Erzsébet
Jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2009. (IX.29.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………./2009. (…..) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a ……/2009. (….) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.

Az alapító okirat 15. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti, a 16. és 17. pont 2010. január 1-jén lép
hatályba.
Oroszlány, 2009. december 15.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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152/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési Központ és Könyvtár
módosító okiratát a 3. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző
3. sz. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Művelődési Központ és Könyvtár 73/2009.
(VII.9.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. Szakágazati besorolása:

932900 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Képviselő-testület a módosító okiratot a ……/2009. (…….) Kt. számú határozatával fogadta el.
Oroszlány, 2009. december 15.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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153/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési Központ és Könyvtár alapító
okiratát a 4. sz. melléklet szerint.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
dr. Judi Erzsébet jegyző

4. sz. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1 § - a alapján az alábbi okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
3. Telephelye:
4. Az intézmény alapítója:
5. Alapítás időpontja:
6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
neve, székhelye:
7. Közfeladata:
8. Szakágazati besorolása:

Művelődési Központ és Könyvtár
2840 Oroszlány, Fő tér 1.
nincs
Oroszlány Város Önkormányzata
1991. június 15.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Könyvtári, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység
932900 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység
Közművelődési intézmény
Oroszlány Város közigazgatási területe

9. Az intézmény típusa:
10. Működési köre:
11. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
12. Vezetőjének kinevezési rendje:

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Vezetőjének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján maximum 5 évre adhat
intézményvezetésre megbízást, amely több alkalommal
meghosszabbítható.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

14. Szakfeladat 2009. december 31-ig
923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység
ellátja a városi könyvtárakra megállapított normatíva szerinti teljes körű könyvtári szolgáltatást,
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és az érdeklődők számára
rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
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támogatja az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,
statisztikai adatszolgáltatást nyújt,
segíti a gyerekek olvasóvá nevelését,
számítógépes információs szolgáltatást nyújt saját adatbázisa alapján, valamint az interneten
keresztül
más könyvtárak adatbázisaiból,
módszertani szakmai segítése a város oktatási intézményeiben működő könyvtáraknak,
zenei, video, cd állományának gondozása és rendelkezésre bocsátása

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
művészeti és természettudományi ismeretterjesztés végzése, kulturális öntevékenység feltételeinek
megszervezése,
állampolgári jog gyakorlására való felkészülés segítése, rendszeres tanácsadó és információszolgáltatás, önképzés intézményes támogatása, a közösségi művelődés, társas élet, szórakozás
különböző önszerveződő csoportok és rendezvények formájában történő kielégítése,
szervezi a város hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatait,
segíti a helyi hagyományok feltárását, megőrzését,
részt vesz a helyi idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében,
a városi lakosság minden rétege számára igényei szerinti színvonalas, szórakoztató programokat
szervez,
a városból hiányzó, illetve nem teljes kínálatú szolgáltatások alkalmi szervezése
képző-, ipar-, és egyéb művészeti kiállítások szervezése
ismeretterjesztő és készségfejlesztő tanfolyamok szervezése
kistérségi kulturális feladatok ellátása
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Kiegészítő tevékenység
751956 A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység
mozi működtetés
gyermek és ifjúsági korosztály részére a tanítási szünet idejére a szabadidős foglalkozások és
táboroztatások lehetőségének biztosítása

15. Tevékenysége 2010. január 1-től
a) Alaptevékenysége
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
ellátja a városi könyvtárakra megállapított normatíva szerinti teljes körű könyvtári szolgáltatást,
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és az érdeklődők számára
rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
támogatja az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,
statisztikai adatszolgáltatást nyújt,
segíti a gyerekek olvasóvá nevelését,
számítógépes információs szolgáltatást nyújt saját adatbázisa alapján, valamint az interneten
keresztül
más könyvtárak adatbázisaiból,
módszertani szakmai segítése a város oktatási intézményeiben működő könyvtáraknak,
zenei, video, cd állományának gondozása és rendelkezésre bocsátása
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910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
művészeti és természettudományi ismeretterjesztés végzése, kulturális öntevékenység feltételeinek
megszervezése,
állampolgári jog gyakorlására való felkészülés segítése, rendszeres tanácsadó és információszolgáltatás, önképzés intézményes támogatása, a közösségi művelődés, társas élet, szórakozás
különböző önszerveződő csoportok és rendezvények formájában történő kielégítése,
szervezi a város hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatait,
segíti a helyi hagyományok feltárását, megőrzését,
részt vesz a helyi idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében,
a városi lakosság minden rétege számára igényei szerinti színvonalas, szórakoztató programokat
szervez,
a városból hiányzó, illetve nem teljes kínálatú szolgáltatások alkalmi szervezése,
képző-, ipar-, és egyéb művészeti kiállítások szervezése
ismeretterjesztő és készségfejlesztő tanfolyamok szervezése
kistérségi kulturális feladatok ellátása

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

b) Kiegészítő tevékenysége:
591411 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános
vetítési helyeken
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
16. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
17. A feladatellátást szolgáló vagyon:

-

A feladatellátást az intézmény székhelyén található ingatlan,
valamint a leltár szerinti értékű ingóságok szolgálják. Az
intézmény induló vagyona az alapító által átadott 29 012 E Ft
induló tőke.
Az intézményi vagyon további forrásai:
az éves költségvetési rendeletben meghatározott, irányító
szervtől kapott költségvetési támogatás
működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
az intézmény alaptevékenységével összefüggő bevételek
intézményi működés, felhalmozási, és egyéb bevételek
térítésmentesen átvett ingó és ingatlan vagyon

18. Az intézményre bízott vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézmény a vagyona felett a vagyonnal való rendelkezés és
vagyonkezelés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
alapján rendelkezik.
A gazdasági szervezete útján ellátja a költségvetés
tervezésével, előirányzat felhasználással, pénzellátásával,
számvitellel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével, munkaerőgazdálkodással, beszámolással, a belső ellenőrzéssel, az előírt
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
19. Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy

Oroszlány, 2003. szeptember 29.
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Dr. Judi Erzsébet s.k.
Jegyző

Rajnai Gábor s.k.
polgármester
ZÁRADÉK

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2009. (VII.9.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott alapító okiratot Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………./2009. (…..) Kt.
számú határozatával módosította. Jelen alapító okirat a módosításokat egységes szerkezetbe foglalva
tartalmazza, és Oroszlány Város Képviselő-testülete a ……/2009. (….) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 14. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti, a 15. és 16. pontja 2010. január 1-jén lép
hatályba.
Oroszlány, 2009. december 15.
Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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154/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert az
Önkormányzat és Szalczinger Ferenc egyéni vállalkozó között 2007. november 30-án, az ebrendészeti
tevékenység ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére létrejött vállalkozási szerződés 2 évvel, 2011.
december 31-éig történő meghosszabbítására, a 2009. évi díjazás változatlanul hagyásával, azaz évi
4.032.000,- Ft (havi 336.000,- Ft) vállalkozói díj ellenében.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2009. december 23.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

155/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi
beruházási, felújítási és tartalék-képzési tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti elfogadja.
2. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2010. évi beruházási, felújítási és tartalék-képzési tervét az előterjesztés
2. számú melléklete szerinti elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2009. december 23.
Dr. Judi Erzsébet jegyző

156/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi munkatervét, és utasítja a
jegyzőt, hogy az SZMSZ-ben meghatározottak részére juttassa el annak 1-1 példányát.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. december 23.
a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző

157/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az április 5-10. sz. épület előtti
területen új játszótér kerüljön kialakításra, amelynek költségeit a 2010-es költségvetésében tervezi.
Határidő:

a határozat kihirdetésére: 2009. december 23.
a határozat végrehajtására: 2010. március 15.

158/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata az Oroszlányi Rendőrkapitányság feladatai
ellátását szolgáló, vissza nem térítendő támogatás biztosítása céljából a BorgWarner Turbo
Systems Kft-től 2 millió Ft összegű juttatást átvegyen. A pénzeszköz átadásáról-átvételéről szóló,
jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás aláírására felhatalmazza Rajnai
Gábor polgármestert.
2. Az 1. pont szerint átvett 2 millió Ft-ot az Oroszlányi Rendőrkapitányság részére vissza nem
térítendő támogatás formájában átadja. A támogatás céljait a következőképpen határozza meg:
§ a 2010. december 31-ig terjedő időszakban fokozott rendőri jelenlét biztosítása az
Oroszlányi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések közterületei,
valamint a leginkább veszélyeztetett Nyíres dűlő, Németh dűlő, Felső telep, Svandovszki
dűlő, Majk Madárhegy, Bokodi tó környezetében, főleg az esti valamint az éjszakai
órákban a rendőrség a járőrszolgálat szervezésével fokozott jelenléttel visszatérően
ellenőrizze a vendéglátóhelyeket és környezetüket a köznyugalmat megzavaró, a
közértéket és magánértéket rongáló cselekmények visszaszorítása érdekében.
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§

Az adomány további célja, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén elkövethető
bűncselekmények megelőzését, felderítését, az eljárások gyors és szakszerű lefolytatását
biztosítsa.
§ A rendelkezésre álló támogatási összeg felhasználása során a kedvezményezett szabadon
rendelkezhet a feladat ellátása során 2010. január 1-jét követően felmerülő túlmunkadíjak
fedezéséről, és a dologi eszközök beszerzéséről.
3. A 2. pont szerinti támogatás érdekében a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal,
mint kedvezményezettel történő megállapodás megkötésére a jelen előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a megállapodások aláírására:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2009. december 23.
2009. december 16.
Dr. Judi Erzsébet jegyző
Rajnai Gábor polgármester

159/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az előterjesztésben foglalt javaslattal és annak indokaival, és a 148/2008.(XII.9.) Kt. sz.
határozatát az alábbiak szerinti kiegészíti:
„Új kamerák telepítésének helyszíneként a következő területet jelöli ki:
7. Népekbarátsága út 24-26. épület tetőszerkezete”
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére: 2009. december 23.
a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző

160/2009. (XII.15.) Kt. sz. határozat
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Fészki Bianka tanuló a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” való
részvételét – a sikeres felvételt követően – anyagilag (havi 5000 Ft-tal) támogatja.
2. Kőrösi Ramóna tanuló a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” való
részvételét – a sikeres felvételt követően – anyagilag (havi 5000 Ft-tal) támogatja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésre: azonnal
a határozat kihirdetésért: Dr. Judi Erzsébet jegyző
a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester
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