Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró
Oroszlány Város Polgármesterének
2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete

Tárgy: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészítő:

Bársony Éva osztályvezető

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A humánjárvány miatti korlátozások miatt jelenleg az önkormányzati bizottsági munka nem
lehetséges. Ezért a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja a veszélyhelyzet ideje alatt 2021.
januártól az alábbiak szerint alakul:
-

települési képviselő tiszteletdíj (alapdíj) havi bruttó 114.300 Ft,
bizottsági tagságért járó tiszteletdíj havi bruttó 0 Ft,
települési képviselő bizottsági tag tiszteletdíja összesen: (alapdíj+bizottsági tagsági díj havi
bruttó 114.300 Ft,
nem települési képviselő (külső) bizottsági tag tiszteletdíj: (bizottsági tagságért járó tiszteletdíj)
havi bruttó 0 Ft,
bizottsági elnökségért járó tiszteletdíj: havi bruttó 0 Ft,
bizottsági elnök tiszteletdíj összesen: (alapdíj+bizottsági elnökségért járó díj) havi bruttó 114.300
Ft,
tanácsnoki munkáért járó tiszteletdíj: havi bruttó 0 Ft,
tanácsnok tiszteletdíja összesen: (alapdíj+tanácsnoki munkáért járó díj) havi bruttó 114.300 Ft .

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Oroszlány Város Polgármesterének
2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és
hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1.
melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. január 19. napján lép hatályba és 2021. január 20. napján hatályát veszti.

Lazók Zoltán
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. január 18.

Dr. File Beáta
jegyző

Dr. File Beáta
jegyző

1. melléklet a 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelethez
A törzskönyvi nyilvántartás adatai
1.
2.
3.
4.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR szám): 729633
Megnevezés: Oroszlány Város Önkormányzata
Székhelye: 2840. Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Főtevékenysége az államháztartási szakágazatok rendje szerint:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Alaptevékenységei a kormányzati funkciók rendje szerint:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320
Köztemető-fenntartás és –működtetés
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
031030
Közterület rendjének fenntartása
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236
Országos közfoglalkoztatási program
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
043610
Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása
045120
Út, autópálya építése
045140
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047320
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
051020
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
051030
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
051050
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
052020
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
062020
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010
Közvilágítás
066010
Zöldterület-kezelés
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111
Háziorvosi alapellátás
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
081030
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081061
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
082030
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
086030
Nemzetközi kulturális együttműködés
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
091250
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
092120
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok

092260
096015
096025
096030
104037
104012
104030
104031
105020
106010
106020

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti
oktatásával összefüggő feladatok
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

5. Alapítás időpontja: 1990.09.30.
Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 2010.01.01.
6. Vezető: Lazók Zoltán polgármester
Kinevezés módja: választás
Kinevezés időpontja: 2019.10.13.
Kinevezés időtartama: választási ciklus végéig
7. KSH statisztikai számjel: 15729631-8411-321-11
8. Nettó finanszírozási körbe tartozik.
Nettó finanszírozási körbe tartozás dátuma: 1996.01.01.
9. Központosított illetmény-számfejtési körbe tartozik.
Központi illetmény-számfejtési körbe tartozás dátuma: 2012.03.01.
10. idegen nyelvű megnevezés, rövid név: nincs
11. Levelezési címe: 2841. Oroszlány, Pf.9.
12. Telephely: nincs
13. Adószáma: 15729631-2-11
14. Közösségi adószám: HU15729631
15. Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg.
Nyilatkozat benyújtásának időpontja: 2011.04.20.
16. Nem tartozik a TA-ról és az osztalékadóról szóló módosított 1996. évi LXXXI. Tv. 2.§ és
3.§ alapján a törvény hatálya alá
17. Telefonszám: (34)361-444/100
18. Fax-szám: (34)361-182
19. E-mail: hivatal@oroszlany.hu
20. Alapítás módja: jogelőd nélküli alakulás
21. Alapítás dátuma: 1990.09.30.
22. Alapító/létesítő okirat/jogszabály: 1990. évi LXV. törvény
23. Államháztartási egyedi azonosító szám (ÁHTI): 739229
24. Szervtípus: 33 Városi önkormányzat
25. Szektor: 1254 Helyi önkormányzat
26. KSH gazdálkodási formakód: 321 Helyi önkormányzat
27. Oroszlány Város Önkormányzata KSH területi számjele: 1130766
28. KSH járáskód: 113 Oroszlány járás
29. Önkormányzat típusa: 7 egyéb város
30. Település típusa: 76 egyéb város 10.000-49.999 fő
31. Megye száma: 11
32. Oroszlány Város Önkormányzata KSH kódja: 1130766
33. Oroszlány pénzügyi körzet kódja: 0500
34. Oroszlány Város Önkormány működés jellege: polgármesteri hivatalt működtető
önkormányzat
35. Számlavezető hitelintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
36. Fizetési számla: 12028001-00254374-00100004

37. Állami támogatás számla: 12028003-00254374-00200001
38. Közfoglalkoztatási programok támogatása számla: 12028003-00254374-00400005”

2. melléklet a 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelethez

Települési képviselő, bizottsági elnök, bizottsági tag, tanácsnok tiszteletdíjának megállapítása:

1. Települési képviselő tiszteletdíj (alapdíj) havi bruttó 114.300 Ft
2. Bizottsági tagságért járó tiszteletdíj havi bruttó 0 Ft
3. Települési képviselő bizottsági tag tiszteletdíja összesen: (alapdíj+bizottsági tagsági díj havi
bruttó 114.300 Ft
4. Nem települési képviselő (külső) bizottsági tag tiszteletdíj: (bizottsági tagságért járó
tiszteletdíj) havi bruttó 0 Ft
5. Bizottsági elnökségért járó tiszteletdíj: havi bruttó 0 Ft
6. Bizottsági elnök tiszteletdíj összesen: (alapdíj+bizottsági elnökségért járó díj) havi bruttó
114.300 Ft
7. Tanácsnoki munkáért járó tiszteletdíj: havi bruttó 0 Ft
8. Tanácsnok tiszteletdíja összesen: (alapdíj+tanácsnoki munkáért járó díj) havi bruttó 114.300
Ft”
Oroszlány, 2021. január 18.

Lazók Zoltán

