Polgármesteri Hivatal
Oroszlány
14/2019. KTÜ

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 25-ei,
munkaterv szerinti, nyílt üléséről

Az ülés helye:

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tanácsterem

Jelen vannak:

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

Távol van:

Vargáné Vojnár Katalin települési képviselő

Meghívottak:

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

Lazók Zoltán polgármester köszöntötte képviselőtársait, az ülésre meghívottakat, az érdeklődőket, a
televízió és az internet nézőit.
Az ülést 16 óra 6 perckor megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert
a 12 fő települési képviselőből 11 fő jelen volt.
Lazók Zoltán polgármester jelezte, megkezdik munkaülésüket. Elmondta, hogy a megküldött
meghívóban 14 napirendi pont szerepel.
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a kiküldött meghívóban szereplő 12. 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.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a kiküldött meghívóban szereplő 13. napirendi pontot,
„A helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálása az oroszlányi 0410/1 és 0410/2 hrsz.-on
nyilvántartott földrészletek tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés tárgyában” című
előterjesztést kötelező zárt ülésen tárgyalni.
A Földforgalmi törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.
évi 212. tv. 103/A. § (2) bekezdés alapján a képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen
kell, hogy elbírálja.
A kiküldött meghívóban szereplő 14. napirendi pontot, a „2019. évi városi kitüntetési javaslatok”
tárgyú előterjesztést kötelező zárt ülésen tárgyalni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
A tárgyalandó napirendi pontokkal és a tárgyalás sorrendjével kapcsolatban kérdés, hozzászólás,
módosító javaslat nem volt, ezért kérte, először szavazzanak a 12. napirendi pont zárt ülésen történő
tárgyalásáról.

A Képviselő-testület nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével, 11 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2019. (VI.25.) Kt. határozata
a meghívóban szereplő 12. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Döntés a Petőfi udvar 4-5. számú
bérlakástömb fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzés megindításáról” tárgyú napirendi pontot zárt
ülésen tárgyalja.
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

A tárgyalandó napirendi pontokkal és a tárgyalás sorrendjével kapcsolatban kérdés, hozzászólás,
módosító javaslat nem volt, ezért kérte, szavazzanak a napirendi pontok tartalmának, tárgyalási
sorrendjének elfogadásáról.
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjainak tárgyalását nyílt szavazással, 11 fő települési
képviselő részvételével, 11 igen szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2019. (VI.25.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-ei, munkaterv szerinti 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 2019. évi költségvetés - 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet - módosítása
3. Beszámoló az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2018. évi működéséről
4. Intézkedési terv az Oroszlányban élő 60 év feletti lakosság körében végzett felmérés
megállapításaira irányulóan
5. A kullancs által terjesztett betegségek elleni védőoltás biztosítása a 3-4-5 éves gyermekek
részére
6. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
7. Hitelfelvétel önkormányzati fejlesztések finanszírozása céljából
8. A Táncsics Mihály úti közút korszerűsítése
9. Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2019. évi fejlesztése
10. Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
11. Kérdés, interpelláció
Zárt ülés:
12. Döntés a Petőfi udvar 4-5. számú bérlakástömb fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzés
megindításáról
13. A helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálása az oroszlányi 0410/1 és 0410/2
hrsz.-on nyilvántartott földrészletek tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés tárgyában
14. A 2019. évi városi kitüntetési javaslatok
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester
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1. NAPIRENDI PONT:

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

Lazók Zoltán polgármester
Dr. File Beáta jegyző

Lazók Zoltán polgármester jelezte, az előterjesztésben és kiegészítésében 21 pontban számolt be a két
ülés közötti fontosabb történésekről. Az írásban megküldött előterjesztés határozati javaslata 7 pontból
áll. A tájékoztató elfogadása mellett döntést kért:
- az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola alagsori helyiségeinek 2019. szeptember 01.
és 2021. augusztus 31. közötti időtartamra szóló térítésmentes bérbeadásáról a HÉBÉ
Alapfokú Művészeti Iskola részére,
- a munkaterv módosítására, amelynek megfelelően a 2019. június 25-ei képviselő-testületi ülés
napirendi pontjai közül törlik a “Beszámoló az önkormányzati bérlakások 2019. I. félévi
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról” tárgyú előterjesztést, a tervezett napirendi pontot a
2019. szeptember 17-ei munkaülésen tárgyalják,
- az INTER-AMBULANCE Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal, mint szolgáltatóval fennálló, központi ügyelet ellátására vonatkozó
szerződés – változatlan feltételek mellett történő - meghosszabbításáról 2019. október 31.
napjáig,
- a Belügyminisztérium által az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság részére
megítélt többletforrás bér- és járulékaira történő felhasználásáról,
- a Kerényi Béla Református Diakóniai Intézmény (2853 Kömlőd, Pálóczi u. 1.) bruttó 900.000
Ft-os támogatásáról az intézmény nappali ellátását igénybe vevő oroszlányi felnőtt korú,
illetve halmozottan sérült gondozott szállítását is biztosító gépjármű megvásárlása érdekében.
- az OSE Lions Sport Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerződés módosításáról.
Gyuga Mihály képviselő az előterjesztés 9-es és 14-es alpontjára külön szavazást kért. A 9-es alpont a
390 M Ft hitelfelvételéről, a 14-es alpont pedig Yerres város testvérvárosi kapcsolatfelvételéről szól.
Lazók Zoltán polgármester jelezte, hogy a két alpont csak tájékoztatóként szerepel.
Papp Péter képviselő elmondta, hogy az előterjesztés a szöveges rész megértéséről és elfogadásáról is
szól, attól függetlenül, hogy nincs határozati javaslat róla. El kell olvasni a címet. Nagyon sokszor
szavaztak már így.
Székely Antal képviselő elmondta, nem emlékezett olyan esetre, ahol kivettek volna mondatokat az
előterjesztésből. A határozati javaslat a lényeg, ha valaki nem ért egyet a határozati javaslattal,
nyújtson be módosító javaslatot, de utólag kiszedegetni mondatokat, bekezdéseket, semmi értelme.
Nem is SZMSZ-szerű.
Gyuga Mihály elmondta, Papp Péter képviselő társa összefoglalta, miért szeretné a külön szavazást. A
határozati javaslat 7. pontjában szerepel az, hogy elfogadja a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tehát az
egész előterjesztésről szavaznak a 7. pontban egyben. Továbbra is kérte, hogy a 7. pontban történő
együttes szavazás mellett a két alpontról külön szavazzanak.
Papp Péter képviselő kérdése az volt, hogy SZMSZ-nek megfelelő lesz-e a szavazás, mert csak akkor
szavazzanak, ha igen.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, megfelelő lesz a szavazás úgy, hogy képviselő úr külön szavazást
kért. Javasolta, hogy ha polgármester úr nem fogadja be, akkor külön szavaztassa meg.
Lazók Zoltán polgármester Gyuga Mihály képviselő javaslatát befogadva kérte, hogy szavazzanak az
előterjesztés 9. és 14. alpontjáról.
Székely Antal képviselő elhagyta a képviselő-testület, a jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
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A Képviselő-testület nyílt szavazással, 10 fő települési képviselő részvételével, 7 igen és 3 nem
szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2019. (VI.25.) Kt. határozata
a „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott
döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztés 9. és 14.
pontjáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta „A két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról” című előterjesztés 9. és 14 pontjait.
Felelős:

a határozat kihirdetéséért:

Dr. File Beáta jegyző

Székely Antal képviselő visszatért a képviselő-testület ülésére, a jelenlévő képviselők száma: 11 fő.
Lazók Zoltán polgármester kérte, aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatának 1- 6. pontjával,
igennel szavazzon.
A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának 1-6. pontját nyílt szavazással, 11 fő
települési képviselő részvételével, 11 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2019. (VI.25.) Kt. határozata
a „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztés határozati javaslatának 1-6.
pontjairól
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.a) Egyetért az előterjesztés 2. melléklete szerinti bérleti szerződésben foglalt helyiségeinek 2019.
szeptember 01. és 2021. augusztus 31. közötti időtartamra szóló térítésmentes bérbeadásával a
HÉBÉ Alapfokú Művészeti Iskola részére.
1.b) Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására az előterjesztés 2. melléklete
szerinti tartalommal.
2.
Munkatervét módosítja, amelynek megfelelően a 2019. június 25-ei képviselő-testületi ülés
napirendi pontjai közül törli a Beszámoló az önkormányzati bérlakások 2019. I. félévi
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról” tárgyú előterjesztést, a tervezett napirendi pontot a
2019. szeptember 17-ei munkaülésén tárgyalja.
3.a) Egyetért az INTER-AMBULANCE Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal (1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.) mint szolgáltatóval fennálló,
központi ügyelet ellátására vonatkozó szerződés – változatlan feltételek mellett történő meghosszabbításával 2019. október 31. napjáig.
3.b) Felkéri a polgármestert, hogy a központi ügyeleti rendszerben részt vevő önkormányzatokat
keresse meg a szerződéshosszabbításra vonatkozó, 3.a) pont szerint döntés meghozatala
érdekében.
3.c) Felkéri a polgármestert, hogy az új közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a szükséges
szakmai egyeztetéseket kezdje meg az eljárás feltételeinek meghatározása érdekében.
4.a) Egyetért a Belügyminisztérium által az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
részére megítélt többletforrás bér- és járulékaira történő felhasználásával.
4.b) Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő
Támogatási Szerződés aláírására.
4.c) Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő
Támogatási Szerződés-módosítás aláírására.
5.a) Egyetért a Kerényi Béla Református Diakóniai Intézmények (2853 Kömlőd, Pálóczi u. 1.)
bruttó 900.000 Ft-os támogatásával az intézmény nappali ellátását igénybe vevő oroszlányi
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felnőtt korú, illetve halmozottan sérült gondozott szállítását is biztosító gépjármű megvásárlása
érdekében.
5.b) A támogatás forrása Lazók Zoltán, Orbán Ferenc, Torma Lajos 200.000 Ft - 200.000 Ft és Papp
Péter 300.000 Ft felajánlása a Céltartalék képviselők által felhasználható kerete terhére a
képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás sorra történő
átcsoportosítással.
5.c) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés előkészítésére és aláírására.
5.d) Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének soron következő
módosításakor gondoskodjon az 5.a) és 5.b) pontok szerinti módosítás költségvetésben történő
átvezetéséről és ennek megfelelően a költségvetési rendelet módosításának képviselő-testület
elé terjesztéséről.
6.a) Jóváhagyja az OSE Lions Sport Nonprofit Kft.-vel kötött, az előterjesztés 7. számú
mellékletében szereplő támogatási szerződés módosítást.
6.b) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2019. június 28.
Dr. File Beáta jegyző

Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7. pontjának
elfogadásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának 7. pontját nyílt szavazással, 11 fő
települési képviselő részvételével, 11 igen szavazattal elfogadta, és meghozta a következő
határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2019. (VI.25.) Kt. határozata
a „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztés
határozati javaslatának 7. pontjáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2. NAPIRENDI PONT:

2019. június 28.
Dr. File Beáta jegyző

A 2019. évi költségvetés - 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bársony Éva osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, az államháztartásról szóló törvény alapján a képviselő-testület
negyedévenként módosítja éves költségvetési rendeletét. Jelen előterjesztéssel az idei évben második
alkalommal kerül sor a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására.
A módosítási javaslat tartalmazza a pénzügyi kihatásokkal járó, Képviselő-testületi határozattal
elfogadott döntéseket, a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat,
továbbá a központi költségvetési támogatások költségvetési rendeleten történő átvezetését. A
módosításba beépítésre került az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság
által javasolt, az önkormányzat által nyújtott ingatlanvásárláshoz kapcsolódó Lakásalap támogatás
kiadási előirányzatának 25 millió Ft-ra történő emelése. A módosított rendelet-tervezet és a módosított
mellékletek mai napon az ülés előtt helyben kiosztásra kerültek.
A normatív állami támogatások összege jelen módosítással összességében 32.814 E Ft összeggel
emelkedik, mely tartalmazza a bérkompenzáció, a szociális ágazati összevont és kulturális illetmény
pótlék, a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás és az Önkormányzati tűzoltóság rendkívüli
támogatásának összegét.
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A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között javasolta előirányzatosítani az Oroszlányi
Környezetgazdálkodási Zrt.-ben lévő önkormányzati részesedés értékéből 3.500 db törzsrészvény
értékesítéséből várható 87.437 E Ft összegű bevételt.
Jelen módosítással a részvény-értékesítésből származó bevétel összegéből 50.350 E Ft összeget
javasolt meghatározott célokra/feladatokra átcsoportosítani az alábbiak szerint:
- 19.750 E Ft összeget közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos beruházások kiadásainak fedezetére
(parkoló bővítés, járda és gyalogos átkelőhely építés, buszmegálló utasváró felépítmény
létesítés),
- 19.000 E Ft összeget az idei évre tervezett Úttisztítás előirányzat visszapótlására,
- 1.700 E Ft összeget az OSZE Teke Szakosztályának támogatására,
- 9.900 E Ft összeget a Lakásalap támogatás előirányzatának kiegészítésére.
A részvényértékesítés bevételéből fennmaradó 37.087 E Ft összegből 14.374 E Ft összeggel javasolta
az önkormányzat Általános Tartalék keretét, 22.713 E Ft összeggel pedig a Beruházási, felhalmozási
célú tartalék keretet emelni.
Az önkormányzati képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználása jelen előterjesztéssel
9.799 E Ft.
Papp Péter képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a befogadott
módosítással, a megemelt lakástámogatási sorral szavazott az előterjesztésről. A bizottság támogatta
és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a rendelet-módosítást.
Sólyom Jöran képviselő elmondta, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság még az
eredeti előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Szabó Mihály képviselőnek technikai észrevétele volt, a melléklet 18. oldalán a pénzeszköz
átadásainál „Országos Súlyemelő Csapatbajnokság” szerepel ismét a táblázatban. Tudomása szerint
idén Szerencs városa rendezi a csapatbajnokságot. Az idén Oroszlányon lesz a felnőtt bajnokság. Úgy
gondolta, annak kéne ott szerepelni.
Dr. Mátics István képviselő elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság azzal a feltétellel
támogatta az önkormányzati rendelet-módosítását, ha a Lakásalap támogatási kiadás sor kiegészítésre
kerül. Ez a módosítás a költségvetésben megjelent, így a támogatás valósnak tekinthető.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak a
helyben kiosztott és szóban kiegészített rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével, 8 igen szavazattal
és 3 tartózkodással a rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (VI.28.) önkormányzati rendeletét
Oroszlány Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

3. NAPIRENDI PONT:

Beszámoló az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2018. évi
működéséről
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Németh Gábor kuratóriumi elnök

Lazók Zoltán polgármester elmondta, az Alapítvány a 2018-as gazdasági évben is sikeresen folytatta
az alapítói okiratában foglalt alaptevékenységek között nevesített célok megvalósításának támogatását,
nevesítve a város távfűtéses lakótömbjeiben a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó egyedi
szabályozhatóság és mérhetőség, költségosztás kiépítésének támogatását, a fűtési rendszerek valós
energia megtakarítást eredményezhető felújítását, átalakítását, illetve a vegyes tüzelésű, hagyományos
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fűtési rendszerekről az egyedi mérésű távhőszolgáltatási rendszerre történő rácsatlakozások
támogatását.
Ezek keretében mind társasházközösségek, mind egyedi lakástulajdonosok részére is tudott támogatást
nyújtani.
Mintegy 61 esetben, összességében valamivel több mint 6 M Ft vissza nem térítendő támogatással
tudott segítséget nyújtani. Az Alapítvány működése és pénzügyi helyzete jelenleg is stabil, illetve az
még a jövő évre is biztosítottnak tűnik, de a céljainak további hatékony ellátásához középtávon már
szükség lesz további alapítói támogatások biztosítására is.
A szervezet tevékenységével kapcsolatban megköszönte a közös képviselők és az NKM-OSZ Zrt.,
továbbá az OIH Zrt. együttműködését is.
Németh Gábor kuratóriumi elnök megköszönte az önkormányzat eddig nyújtott támogatását és kérte,
hogy az új költségvetési évben a költségvetés összeállításánál, - ha lesz rá mód – a képviselő-testület
gondoljon az alapítvány további támogatására. Az látszik, hogy minden évben kicsit növekvő számban
élnek az alapítvány nyújtotta támogatási lehetőségekkel a pályázók, mind a társasházakat mind az
egyéni lakástulajdonosokat tekintve, de ehhez az kell, hogy a gazdasági lehetőségeik megengedjék,
hogy a munka folytatódjon.
Ezt már az NKM-OSZ Zrt.-nél kezdeményezte, hogy próbáljon meg támogatást nyújtani az alapítvány
céljainak eléréséhez. Ezt kérte az önkormányzattól is. Ismételten megköszönte az eddigi
együttműködést.
Elmondta még, hogy az anyagban van egy elírás, amire a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság ülésén hívta fel Gyuga Mihály képviselő úr a figyelmet. Szerepel az anyagban, hogy már
2019. évben is folyósított támogatást az alapítvány és a helyes összeg az utolsó előtti bekezdésben
2.256.656.- Ft, a három nulla nem kell a szám mögé.
Sólyom Jöran képviselő elmondta, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-testület számára az előterjesztést.
A bizottsági ülésen is elmondta, kéri a képviselő-testület tagjait, a téma szakembereit és a szakértőket,
gondolják végig, hogy a nem kívánják-e az alapítvány tevékenységi körét kibővíteni, más energetikai
projektek támogatásával. Véleménye az volt, hogy azok, akik ilyen közösségek számára nyújtanak
támogatást, a költségtakarékosabb működésben gondolkodnak. Ők érzik, hogy nemcsak a távfűtés az
egyetlen dolog, ahol a megfelelő hozzáállással a költségeket lehet csökkenteni, ezáltal az embereknek
a környezetükre való terhelését csökkenti. Kérte, gondolják végig az alapítvány jövőbeni működését,
miként tudják hasznosabbá tenni. Köszönetet mondott és gratulált az eddig munkához.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével, 11 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2019. (VI.25.) Kt. határozata
az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámolóról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az „Oroszlányi Távfűtésért”
Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal, egyúttal megköszöni a kuratórium tagjainak tevékenységét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2019. június 28.
Dr. File Beáta jegyző
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4. NAPIRENDI PONT:

Intézkedési terv az Oroszlányban élő 60 év feletti lakosság körében
végzett felmérés megállapításaira irányulóan
Előadó:
Előkészítő:

Dr. Mátics István, az ESZB elnöke
Mátics Katalin szakértő
Szemző Ildikó osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, az elmúlt évben felmérés készült az Oroszlányban élő 60 év
feletti korosztály szolgáltatási igényeiről, melynek megállapításait a képviselő-testület a januári ülésén
tárgyalta.
A 60 év feletti korosztály körében végzett kérdőíves felmérés eredményeként az őket érintő
egészségügyi, szociális helyzetről egy pontos, aktuális helyzetkép került kialakításra. Ennek a
helyzetképnek az ismeretében a felmérés megállapításaira épülő, több évet átölelő intézkedési terv
készült, amely a város szinte valamennyi szociális, kulturális, egészségügyi intézményének, a
Képviselő-testületnek, civil szervezeteknek határoz meg feladatot.
Az intézkedési terv tartalmazza – többek között – a szociális ellátó rendszer felülvizsgálatát, az
időseket monitorozó jelzőrendszer kialakítására vonatkozó lehetőségek megvizsgálását, a
kommunikációs lehetőségek fejlesztését. Javasolja az egészségügyi prevenciót, időskorúak tartós
bentlakásos ellátásának lehetőségének vizsgálatát.
Dr. Mátics István képviselő elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a témakörrel több
alkalommal foglalkozott, támogatta ennek a tanulmánynak az elkészítését. Az előterjesztést a bizottság
egyhangúlag támogatta.
Az intézkedési terv tartalmaz olyan elemeket, ami sok pénzbe nem kerül, csak hozzáállás kérdése,
valamint mérsékelt pénzvonzatos pontokat is. Van egy megállapítás az időskorúak tartós bentlakásos
ellátásának lehetőségeinek megteremtésére, ami viszont húzós anyagi teherrel jár, ugyanakkor ez túl
sokáig nem odázható.
Mátics Katalin szakértő megköszönte a munkát, aki a kutatást támogatta, és aki részt vett benne. Ez
remek példája annak, hogy egy város fejlesztését hogyan lehet jól megalapozni, azt a stratégiát, amit a
város eddig is jól képviselt, a továbblépés irányait pedig jól meghatározni. Ez az országban bárhol
példaértékű lehet. Oroszlány városa a szociális ellátásaiban mindig adott magára, jól fejlesztett, jó
irányokat határozott meg. Ez hosszú évtizedekre visszatekintően is igaz.
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az ellátórendszer jogszabályokon alapul, viszont az, hogy a
szükségletekre rugalmasan reagáljon, az aktuális kihívásoknak megfelelően tudjon szolgáltatásokat
nyújtani, egy gondoskodó város képét tudja biztosítani, ahhoz szükség van az ellátórendszeren
túlmutató szolgáltatások létrehozására, illetve erősítésére, ami elhatározás és városi akart kérdése.
Fontos az is, hogy európai uniós elvekhez tudjanak csatlakozni. Eddig „bébi bumm”-ról beszéltek,
most „idős bumm” és „idős cunami” következik az egész országban és európai viszonylatban is. Ez
nem vészharang kongatás, hanem tény, ezért exponáltan szükséges foglalkozni ezzel a korcsoporttal.
Ha visszatekintenek erre a kutatásra, vannak az idősek körében olyanok, akiknek anyagi problémáik
vannak, erre a város lépéseket tud megvalósítani, erre vannak más önkormányzatok esetében is példák.
Az, hogy az időseket hogyan érik el és a szolgáltatások kikhez juttathatók el, az egy nagyon fontos
kérdés, ez a terv erre is kitér.
Az időseken belül is korcsoportokról és különböző aktivitási szintekről beszélhetnek. Egy jól
gondoskodó város, ezeknek a kritériumoknak is megpróbál megfelelni.
Köszönte a felkérést, hogy részt vehetett a kutatásban és bízott abban, hogy a továbbiakban is találnak
olyan felszínt, ahol ez az együttműködés folytatható.
További, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével, 11 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2019. (VI.25.) Kt. határozata
az Oroszlányban élő 60 év feletti korosztály körében végzett felmérés megállapításaira készült
intézkedési tervről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja az Oroszlányban élő 60 év feletti korosztály körében végzett felmérés
megállapításaira készült intézkedési tervet.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

5. NAPIRENDI PONT:

2019. június 28.
Dr. File Beáta jegyző

A kullancs által terjesztett betegségek elleni védőoltás biztosítása a 34-5 éves gyermekek részére
Előadó:
Előkészítő:

Dr. Mátics István, az ESZB elnöke
Szemző Ildikó osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület az áprilisi ülésén döntött a 2019. évi
városi egészségügyi program módosításáról, amely szerint az kiegészítésre kerül a kullancs által
terjesztett betegségek elleni védőoltással a 18 év alatti gyermekek részére.
A képviselő-testületi határozat alapján felmérés készült a 3-4-5 éves gyermekek szüleinek körében a
kullancs elleni védőoltás igényéről. A beérkezett nyilatkozatok szerint a szülők 301 gyermek részére
kérték a védőoltást.
A kullancs által terjesztett betegségek elleni védőoltási programot az alábbi forrásokból kívánják
megvalósítani:
A bárányhimlő elleni védőoltásra az idei évben 3.200.000,- Ft-ot terveztek az egészségügyi prevenciós
program keretében. Ezt a feladatot az állam 2019. szeptemberétől átvállalta, így ezt az összeget nem
kell kifizetni. Dr. Mátics István elnök úr képviselői keretéből 1.900.000,- Ft még rendelkezésre áll,
amely összeget a védőoltások finanszírozására felajánlja, továbbá a többletbevétel terhére 3.000.000,Ft-tal megemelésre kerül az egészségügyi prevenciós program előirányzat összege. Megállapítható,
hogy - az igényfelmérések alapján összesített - kullancs által terjesztett betegségek elleni védőoltás
beszerzéséhez szükséges forrás rendelkezésre áll. A kullancs elleni védőoltás programja 2019.
szeptember 1-jétől indulna.
16 óra 40 perckor Vargáné Vojnár Katalin képviselő megérkezett a képviselő-testület ülésére, a
jelenlévő képviselők száma: 12 fő.
Dr. Mátics István képviselő elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a
napirendet, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Régi szlogen, hogy a prevenció a legolcsóbb
módja a betegségek gyógyításának. Ennek a programnak fontos része az, amiről most dönthet a
képviselő-testület. A kullancsok által terjesztett két nagy betegség a kullancs encephalitis és a Lymekór. A védőoltás a kullancs encephalitis kialakulásának megelőzésére alkalmas, ugyanakkor
felhívhatja a figyelmet a Lyme-kór lehetőségére is. Ha kellő számú korosztály kerül oltásra, mind a
két megelőzhető és gyógyítható betegségre figyelmet fordít. Amennyiben az előterjesztésben vázolt
algoritmust követni tudják, akkor 2022-re valamennyi 18 éven aluli gyermek védetté válik, és úgy
gondolta, hogy ez nem kis dolog.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2019. (VI.25.) Kt. határozata
a kullancs által terjesztett betegségek elleni védőoltás 3-4-5 éves gyermekek részére történő
biztosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért a kullancs által terjesztett betegségek elleni védőoltás 3-4-5 éves gyermekek részére
történő biztosításával.
2. A védőoltási program megvalósításához anyagi fedezetet biztosít a költségvetés többletbevétele
terhére 3.000.000,- Ft összegben, valamint a céltartalék képviselői keret terhére 1.900.000,- Ft
összegben az egészségügyi prevenciós program előirányzat 4.900.000,- Ft összegű megemelésével.
3. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti védőoltás beszerzési eljárásának megindítására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

6. NAPIRENDI PONT:

2019. június 28.
Dr. File Beáta jegyző

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó:
Előkészítő:

Önkormányzati

Lazók Zoltán polgármester
Dr. Molnár Miléna aljegyző

Dr. Molnár Miléna aljegyző elmondta, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás munkaszervezete kereste meg az önkormányzatot abban a tárgykörben, hogy
2018. szeptember 30-ával kilépett a dömsödi térségből több település, mely kilépés még nem került
átvezetésre a társulási megállapodáson. 2019. szeptember 30-ával kívánnak kilépni a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás dömsödi térségéből a következő települések:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Kiskunlacháza, Kunszentmiklós, Majosház és Tass Község
Önkormányzata, valamint Dunaújváros térségből 2019. szeptember 30-ával javasolják a kilépést
Apostag, Dunatetétlen, Dunavecse, Kunpeszér és Szalkszentmárton község önkormányzatai.
A társulási megállapodás és Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény szerint a Társulási
Megállapodás módosításához valamennyi tagi önkormányzat képviselő-testületének minősített
többséggel meghozott döntése szükséges, ez az anyag véleményezésre került kiküldésre, amelyre 30
napon belül köteles a tagtelepülések mindegyike eleget tenni és a véleményezett határozatot a
munkaszervezet részére visszajuttatni.
Sólyom Jöran képviselő elmondta, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta
az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-testület számára.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2019. (VI.25.) Kt. határozata
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
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1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból
törlésre kerül a 2018. szeptember 30. nappal történt kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés
alatt szereplő Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szigetcsép Község
Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község
Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata.
2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból
törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés
alatt szereplő Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata,
Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Tass Község
Önkormányzata.
3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból
törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt Dunaújváros térség
megnevezés alatt szereplő Apostag Község Önkormányzata, Dunaegyháza Község
Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata,
Kunpeszér Község Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata,
4. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból
törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés.
5. A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete
elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben legutolsó határozat időpontját követő
nappal lép hatályba az 6. pontban foglalt kivétellel.
6. Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete jelen módosítást 2019.
szeptember 30. nap előtt elfogadja, úgy a Társulási Megállapodás jelen módosításának 2. és 3.
és 4. pontja 2019. október 1. nappal lép hatályba.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

7. NAPIRENDI PONT:

2019. június 28.
Dr. File Beáta jegyző

Hitelfelvétel önkormányzati fejlesztések finanszírozása céljából
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. Molnár Miléna aljegyző
Bársony Éva osztályvezető

Dr. Molnár Miléna aljegyző elmondta, hogy a két ülés közötti tájékoztató 9. pontjában került sor egy
rövid tájékoztatóra arról, hogy a 2019. június 14-ei Magyar Közlönyben került kihirdetésre az a
kormányhatározat, amelyben a Kormány hozzájárult ahhoz az adósságot keletkeztető ügylethez,
amelyet Oroszlány Város Önkormányzata kezdeményezett 390 M Ft összegben. A kormányhatározat
melléklete tartalmazza az adósságot keletkeztető ügylet ütemezését is, 2019. évi keletkezését 5 éves
futamidővel számolva. Ezek a mellékletek csatolásra kerültek az előterjesztéshez. A jelen napirendi
pontban szereplő határozat-tervezet arra irányul, hogy a képviselő-testület felhatalmazást adjon a
polgármesternek arra, hogy a 390 M Ft összegű hitelt nyújtó pénzintézet kiválasztásra kerüljön. A
kiválasztási munkacsoport az, amely az ajánlattételi felhívás megküldéséről az eljárásban részvételre
meghívandó pénzintézetekről dönt és kiválasztja az ajánlatok közül a nyertes pénzintézetet. 2019.
július 31-ig a kölcsönszerződés aláírásra is kerülhet.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak
az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 11 igen és 1 nem
szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2019. (VI.25.) Kt. határozata
önkormányzati fejlesztések finanszírozása célú hitelfelvételről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért az önkormányzati fejlesztések finanszírozása céljából történő hitelfelvétellel a
következők szerint:
o A beszerzés tárgya és mennyisége: 390 millió Ft összegű hitelfelvétel a
következő önkormányzati fejlesztésének finanszírozása céljából:
 Város- és település-rehabilitáció,
 Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés
és világítási rendszer korszerűsítése
 Közutak, hidak építése, felújítása
o Futamidő: 5 év
o Törlesztés kezdete: 2020 év
o Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban kiköti az előtörlesztés
lehetőségét.
o Irányadó eljárásrend: a 30/2018. (II.27.) Kt. határozat közbeszerzési
értékhatárt el nem érő önkormányzati beszerzésekre irányadó 5. és 6.
pontjában előírtak szerint, tekintettel arra, hogy a hitelfelvétel a közbeszerzési
törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés
o Időbeli ütemezés:
az eljárás megindítása: 2019. június
a szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. július 31. napjáig
2.
Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti eljárás megindítására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

8. NAPIRENDI PONT:

2019. június 28.
Dr. File Beáta jegyző

A Táncsics Mihály úti közút korszerűsítése
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bartalus László osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a Kormány meghozta „az önkormányzatok adósságot
keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019.
áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról” szóló döntését, melyben az önkormányzat – többek
között – 185 M Ft összegű hitel igénylésére kapott kormányzati engedélyt a helyi közutak, hidak
építésére, felújítására. Ezt követően megkereste az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-t
azzal a kéréssel, hogy a hiteligénylési engedély iránti kérelemben részletezetteknek megfelelően
kezdje el az „Oroszlány, Táncsics Mihály úti helyi közút Handler Kálmán - Mindszenti utcák közötti
szakaszának felújítása” tárgyú projekt előkészítését, egyben adjon ajánlatot a fejlesztés kivitelezési
munkálataira. Mivel a Táncsics Mihály úti közút korszerűsítésére adott kivitelezési ajánlat összege
nem éri el az önkormányzat számára, e célra rendelkezésre álló 95 M Ft-ot, javasolta, hogy a
fennmaradó összeget a Gördülő Fejlesztési Terv idei évi végrehajtásának keretében megvalósítandó
Gönczi Ferenc utcai szennyvízcsatorna gerincvezeték rekonstrukciós munkálataihoz kapcsolódóan, az
átépítéssel érintett közúti szakasz másik fél pályának burkolat-felújítására fordítsák.
Papp Péter PB elnök/képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottsági ülésen több képviselőtársa és
bizottsági tag nem kapott választ az előterjesztésben felmerült problémáikra. Reményét fejezte ki,
hogy most felteszik a kérdéseket. Az előkészítéssel, műszaki tartalommal, pályáztatással voltak
többeknek problémái, ezért a szavazásnál a felmerült és megválaszolatlan kérdések miatt nem
támogatta ebben a formában az előterjesztést.
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Sólyom Jöran képviselő elmondta, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
előterjesztés hiányában erről a napirendről nem tudta kialakítani a véleményét.
Székely Antal képviselő sajnálta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésén nem volt olyan személy a
hivatalból, aki válaszolni tudott volna a kérdésekre. Az ülés után viszont frakció ülésük volt, ahol
szintén hosszas vita, valamint ma egy megbeszélés után tisztázódtak azok a kérdések, amiket feltett,
ezért az előterjesztést elfogadásra javasolta.
További hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2019. (VI.25.) Kt. határozata
a Táncsics Mihály úti közút korszerűsítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Oroszlány, Táncsics Mihály úti helyi közút Handler Kálmán - Mindszenti utcák
közötti szakaszának felújításáról szóló előterjesztést az abban részletezett műszaki tartalommal és
egyetért a tervezett közlekedésfejlesztés kivitelezési munkálatainak az Oroszlányi Ingatlankezelő
és Hasznosító Zrt. által történő elvégeztetésével.
2. Elfogadja, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés a Magyarország Kormányának „az önkormányzatok
adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez
történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról” szóló 1356/2019. (VI. 14.) Korm.
határozatával engedélyezetett hitelkeret terhére valósuljon meg az előterjesztésben ismertetett
bruttó 80.535 E Ft kivitelezési ajánlati ár erejéig.
3. Elfogadja, hogy az Oroszlány, Gönczi Ferenc utcai szennyvízcsatorna gerincvezeték
rekonstrukciós munkálataihoz kapcsolódó, az átépítéssel érintett közúti szakasz másik fél
pályának burkolat-felújítási munkálatai szintén a 2. pont szerinti Kormány határozattal
engedélyezetett hitelkeret terhére valósuljanak meg az előterjesztésben ismertetett bruttó 14.465 E
Ft összeg erejéig, egyetért a kivitelezési munkák Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
által történő elvégeztetésével.
4. Felhatalmazza a polgármestert az 1; 2; 3. pontban meghatározottak alapján a vállalkozási
szerződések előkészítésére és megkötésére.
5. Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének soron következő
módosításakor gondoskodjon a 3. pont szerinti beruházásnak a költségvetésben történő
átvezetéséről a Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés (Handler - Mindszenti) út sorról a
„Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése” című sor létrehozásával. Ennek megfelelően
gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításának képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő: a határozat kihirdetésére:
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

9. NAPIRENDI PONT:

2019. június 28.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2019. évi
fejlesztése
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bartalus László

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a képviselő-testület a lakosság szubjektív biztonságérzetének
növelése, a település biztonságosabbá tétele, az épített környezet védelmének érdekében a városban
telepített térfigyelő kamerarendszer üzemeltetését, fejlesztését hosszú évek óta lehetőségeihez mérten
támogatja. A 2018. évben elvégzett fejlesztésekkel sikerült elérni a kitűzött célokat, hiszen a fejlett
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antennarendszernek köszönhetően jelenleg a rendszer megbízhatóan, stabilan működik. A Borbála
telepi városrészben, az Ó-faluban, valamint a városba bevezető közutak szakaszaira (Környei út,
Kecskédi utca, Bokodi út) telepített rendszám-azonosító kamerák is több esetben nyújtottak segítséget
szabálysértések, bűncselekmények felderítésében.
A rendszer jelenleg összesen 32 telepítési helyszínen 46 kameraképet jelenít meg a központban,
amelyből 3 rendszám-azonosító, 11 vezérelhető, valamint 32 fix kamerából tevődik össze. A 2019. évi
költségvetés biztosított előirányzat függvényében a közterület-felügyelet 4 helyszín vonatkozásában
tett javaslatot a térfigyelő kamerarendszer idei évi fejlesztésére.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2019. (VI. 25.) Kt. határozata
Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2019. évi fejlesztéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Elfogadja az Oroszlány város területén működő térfigyelő kamerarendszer 2018. évi fejlesztéséről
szóló tájékoztatót az előterjesztés tartalma szerint.
2. Egyetért Oroszlány város térfigyelő kamerarendszerének a következő közterületeken történő
fejlesztésével:
a) Táncsics Mihály út – Pusztavámi utca kereszteződésében rendszámolvasó kamera telepítése;
b) Dózsa György utca – Népekbarátsága utca kereszteződésében kamerapár telepítése;
c) Rákóczi Ferenc út – Takács Imre utca kereszteződésében kamerapár telepítése;
d) Táncsics Mihály út 31. szám alatti lakóépületen meglévő kamera áttelepítése a Táncsics
Mihály út – Fürst Sándor utca kereszteződésébe;
3. Jóváhagyja, hogy közbiztonsági, közrendvédelmi, bűnmegelőzési célból Oroszlány város
közigazgatási területén a jegyző határozza meg – az Oroszlányi Rendőrkapitányság és az
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői csoport jelzése alapján – a mobil kamerák
ideiglenes jelleggel történő kihelyezését, helyét, kihelyezés időtartamát.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a térfigyelő kamerarendszer további fejlesztésének érdekében az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében e célra rendelkezésre álló forrás erejéig intézkedjen a
szükséges tervezési feladatok megkezdéséről, a kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítéséről,
lebonyolításáról, a kivitelezői szerződés megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

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

10. NAPIRENDI PONT:

2019. június 28.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Bartalus László osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, hogy a Felső telepi kiskertek ipari célú hasznosítása érdekében
újabb ingatlanrész megvásárlása valósulhat meg az igazságügyi szakértői értékbecslésben
meghatározott vételárért. Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület részére – a Fehér Holló Íjász
Szakosztályának íjászattal kapcsolatos tevékenység végzése céljából – ingyenes használati szerződés
keretében bérbe adott önkormányzati területek további kiegészítésére tett javaslatot.
Sólyom Jöran képviselő a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság két véleményét osztotta
meg. Az első, hogy az előterjesztést egyhangúlag támogatta a bizottság, a másik pedig az ingyenes
terület használatához kapcsolódik. Két javaslatot tett a bizottság a tartalmat tekintve. A bizottság
javasolta, hogy a jövőben valamennyi díjmentes, ingyenes önkormányzati ingatlanra, területre
vonatkozó használatba adás során a használatba vételhez szükséges bármilyen költség megtérítését az
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ingyenes használó térítse meg. A második javaslat, hogy már ennél a jelenlegi igény-módosításnál
felmerülő költségek is térítésre kerüljenek a hasznosító által, így támogatta a bizottság az
előterjesztést. Elmondta még, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát, egyhangú támogatást kapott ez a fajta
jövőbeni intézkedési módszer.
Kérdés, módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 12 fő települési képviselő részvételével, 12 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2019. (VI.25.) Kt. határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Jóváhagyja az oroszlányi 0272/7 helyrajzi szám alatt felvett, kert megnevezésű, 765 m2 területű
ingatlan 375/750 tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi szerződést az előterjesztés 1.
melléklete szerinti tartalommal.
2.a) Egyetért az Oroszlányi Szabadidő Egyesülettel (a továbbiakban: Használatba vevő) 2019. május
2. napján – a Fehér Holló Íjász Szakosztálya íjászattal kapcsolatos tevékenység végzésének
biztosítása céljából – kötött szívességi használati szerződésnek a 1611, 1618, 1619 és a 2421/90
helyrajzi számú, mindösszesen 5700 m2 területű ingatlanok, ingatlan részek hasonló célú
hasznosítására vonatkozó kiegészítésével, a szerződés további pontjai módosítása nélkül.
2.b) Kijelenti, hogy a 2.a) pont szerinti ingatlanok kitűzésével kapcsolatos járulékos költségeket a
Használatba vevő fizeti.
2.c) Felhatalmazza a polgármestert a 2.a) pont szerinti használati szerződés módosításának
előkészítésére és aláírására.
Határidő:
Felelős:

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

11. NAPIRENDI PONT:

2019. június 28.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester

Kérdés, interpelláció

Lazók Zoltán polgármester tájékoztatta képviselő-társait arról, hogy előzetes írásbeli kérdés, és
interpellációs hozzászólás képviselőtársai részéről nem érkezett.
Papp Péter képviselő elmondta, mivel az előző képviselő-testületi ülésen se szóban, sem írásban nem
kapott választ, még egyszer feltette kérdését, hogy az általa csak mocsárnak nevezett, Szabó Mihály
képviselő társa által politikai ügynek tartott állítólagos építési terület dolgában sikerült-e előrelépni?
A korábban jelzett béka, ebihal és fecske után már vízi madarakat lehet fényképezni és kb. másfél
hónapja a hozzá legközelebb eső három kandeláber sem üzemel. Illetékeshez is fordult ez ügyben, de
azóta sem történt semmi.
Bartalus László osztályvezető elmondta, hogy a közterület-felügyelők intézkedtek a megfelelő
szervek felé a fertőzésveszély kialakulása okán. Fertőzésveszély van a megnövekedett gyomnövényzet
és képviselő úr által is említett pangó víz okán, amiben valóban megjelentek az ebi halak. A
kormányhivatal felé levelet küldtek. Tájékozódni fognak és írásos választ fognak adni ez ügyben.
Papp Péter képviselő elmondta, hogy az írásos választól el is tekintene, jobban örülne, ha néhány
hónap után valami történne a gyakorlatban. Nem kapott választ arra, hogy a szakrendelő előtti három
kandelábert meg tudják-e csináltatni másfél hónap után.
Bartalus László osztályvezető elmondta, a hibát jelzik az E.on felé.
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Székely Antal képviselő kérdése az volt, el lehetne-e érni, hogy ne legyen ugyanaz a helyzet a két
középiskola környékén, mint tavaly, hogy ott derékig és vállig érő gaz legyen. Tavaly is többször
szólt, de mégis csak augusztus 28-án nyírtak először. El lehet-e érni azt, hogy azt nyírattassa le az
üzemeltető?
Lazók Zoltán polgármester elmondta, elrendelik a fűnyírást, végezze el a munkát az OIH Zrt. és
átszámlázzák. De erről előbb tájékoztatják majd az illetékest.
Székely Antal képviselő elmondta, hogy az állomás környékén, a volt tó területén az idén még nem
történt gazolás, fűnyírás, ott is parlagfű van. Kérte, hogy ezt a munkát is kezdjék el és nyaranta
legalább kétszer végezzék el.
Németh Gábor vezérigazgató elmondta, hogy az állomási tóra vonatkozóan történt már nyírás és az
önkormányzat felé az illetékes osztállyal egyeztetve már megtörtént az egyeztetés is, elkezdték a
nyírási munkálatokat.
További hozzászólás nem volt, ezért Lazók Zoltán polgármester megköszönte képviselőtársainak a
mai munkát, a jelenlévőknek és a televízió nézőinek a figyelmét, a képviselő-testület nyilvános ülését
17 óra 12 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző
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