Polgármesteri Hivatal
Oroszlány
13/2019. KTÜ

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 13-ai,
rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterem

Jelen vannak:

Lazók Zoltán polgármester, Rajnai Gábor alpolgármester/települési képviselő,
Gyuga Mihály József, Hermann Istvánné, Dr. Mátics István, Orbán Ferenc,
Papp Péter, Sólyom Jöran, Szabó Mihály, Székely Antal, Torma Lajos és
Vargáné Vojnár Katalin települési képviselők, Dr. File Beáta jegyző

Távol vannak:

Orbán Ferenc és Székely Antal települési képviselők

Meghívottak:

külső bizottsági tagok, Dr. Molnár Miléna aljegyző, a hivatal munkatársai,
további meghívottak és megjelentek a mellékelt jelenléti ív szerint

Lazók Zoltán polgármester köszöntötte képviselő társait, az ülésre meghívottakat, az érdeklődőket, a
televízió és az internet nézőit.
Az ülést 16 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 12 fő
települési képviselőből 10 fő jelen volt.
Jelezte, megkezdik munkaülésüket. Elmondta, hogy a megküldött meghívóban 2 napirendi pont
szerepel.
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a kiküldött meghívóban szereplő 2. napirendi pont zárt ülésen
történő tárgyalására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja
alapján tesz javaslatot, mert a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés
esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
A tárgyalandó napirendi pontokkal és a tárgyalás sorrendjével kapcsolatban kérdés, hozzászólás,
módosító javaslat nem volt, ezért kérte, először szavazzanak a 2. napirendi pont zárt ülésen történő
tárgyalásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 10 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2019. (VI.13.) Kt. határozata
a meghívóban szereplő 2. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Döntés az Oroszlányi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. önkormányzati részvényei részbeni értékesítéséről” tárgyú
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

Lazók Zoltán polgármester kérte szavazzanak a napirendi pontok tartalmának, tárgyalási
sorrendjének elfogadásáról.

A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjainak tárgyalását nyílt szavazással, 10 fő települési
képviselő részvételével, 10 igen szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2019. (VI.13.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 13-ai munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati
kiírásra
Zárt ülés:
2. Döntés az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. önkormányzati részvényei részbeni
értékesítéséről
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

1. NAPIRENDI PONT:

Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása,
bővítése című pályázati kiírásra
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. Molnár Miléna aljegyző

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a bölcsődei fejlesztés ismételt tárgyalását az indokolja, hogy a
március hónapban a testület döntött pályázat benyújtásáról. A pályázati feltétel 30 %-os önrészt
igényelt. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat két hete arról tájékoztatta, hogy mód nyílik
egy új pályázati kiírás keretében jobb feltételekkel megvalósítani a tervezett fejlesztést, 100 %-os
intenzitású támogatás keretében. A hivatal és a Szociális Szolgálat szakemberei módosítottak a
korábbi pályázathoz benyújtott minimális eszközszükségletet tartalmazó eszközlistán, emellett a
fejlesztés műszaki tartalma is kiegészült a parkoló-fejlesztési és kerítésbontási költségekkel, valamint
épített udvari árnyékoló pergolák kialakításának költségeivel. A jelenleg tapasztalható kivitelezői
árkalkulációkhoz igazítottan átdolgozásra került a tervezői költségbecslés is.
A Megyei Önkormányzattal egyeztetve 280 millió Ft összköltségű projekt kerülne benyújtásra, a
benyújtás határideje: 2019. június 20.
Papp Péter képviselő/PB elnök elmondta, hogy az összevont Egészségügyi és Szociális,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint Pénzügyi Bizottságok jelenlévő tagjai a határozati
javaslatot, illetve a szöveges előterjesztést egyhangúlag támogatták. Tisztázták a kérdést, hogy ez a
pályázat mennyivel gyorsabb és előnyösebb, mintha az országos pályázatra adták volna be a
pályázatot. Magasabb összeg, önrész-nélküliség és gyorsabb elbírálás várható, mert ha ma a
Képviselő-testület is támogatja a pályázat benyújtását, akkor valószínűleg a Megyei Közgyűlés szintén
rendkívüli közgyűlésen fogja elbírálni a pályázatot, remélhetőleg támogatóan.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 10 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2019. (VI.13.) Kt. határozata
a TOP-1.4.1-19 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra irányuló
pályázat benyújtásáról
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Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a TOP-1.4.1-19 azonosítószámú, „Bölcsődei
férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra az Oroszlány Város Önkormányzata
tulajdonában álló, 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2. című, 539 helyrajzi számú ingatlanon lévő, két
épületben működő Önkormányzati Szociális Szolgálat bölcsődei telephelyének fejlesztésére,
valamint az 532/41 helyrajzi számon kialakítandó parkolóhelyek számának növelésére, az
Oroszlányi Bölcsőde épületeinek bővítése címmel. A projekt összköltsége 280 millió Ft, a
támogatási intenzitás 100%.
2. Nyertes pályázat esetén vállalja az intézmény projekt fenntartási időszak végéig történő
működtetését, az 5 év fenntartási köztelezettséget.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció határidőben történő
benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

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

2019. június 14.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

További hozzászólás nem volt, ezért Lazók Zoltán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését
16 óra 7 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző
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