TÁJÉKOZTATÓ
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Ózd, 2015. július 23.

Előterjesztő: Polgármester
Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi
Osztály
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10/2015. (I.29.)
- az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános
pályázat kiírásáról és 51/2015. (III.26.)
- az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére
vonatkozó nyilvános pályázat elbírálásáról - határozat: A pályázati kiírás közzététele és
kifüggesztése megtörtént. A pályázatok benyújtását követően az ügyvezető megválasztásra
került, ennek megfelelően az alapító okirat módosítása és a Cégjegyzékben történő átvezetés
megtörtént.
29/2015. (II.19.)
- számítástechnikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére történő
térítésmentes átadásáról – határozat: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
és Ózd Város Önkormányzata között 2015. április 23-án 2 db számítógép és 2 db monitor
térítésmentes átadására vonatkozó megállapodás megkötésre került. Ezzel egyidőben a
számítástechnikai eszközök átadásra kerültek.
36/2015. (II.29.)
Ózd város közigazgatási területén közterület elnevezés módosításáról és
58/2015. (III.26.)
- Ózd város közigazgatási területén utcanév megváltoztatásáról határozat: A közterület elnevezés módosításával kapcsolatban a javaslat előterjesztésre került,
a döntést követően az új közterületnév tábla kihelyezése megtörtént.
43/2015. (III.26.)
- az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg:
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2013. július 1-től 2016. december 31ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosításáról - határozat: A közszolgáltatási
szerződés a határozatban foglaltaknak megfelelően módosításra került, az új menetrend
bevezetése 2015. április 12-vel megtörtént.
44/2015. (III.26.)
- beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlásáról a Magyar Állam
részére börtön objektum építése céljára - határozat: A börtön objektum létesítésére a pályázat
elkészült és határidőre benyújtásra került. Jelenleg a pályázat elbírálás alatt áll.
45/2015. (III.26.)
- Ózd Város Önkormányzata által – 2015. március 09. és 2015. június 15.
közötti időtartamban – megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges
önerő és létszámkeret jóváhagyásáról - határozat: A határozatban foglaltak teljesítése
megtörtént.
48/2015. (III.26.)
- az ózdi belterületi 8627/1/A hrsz-ú, „egyéb épület” megnevezésű
ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos további döntés meghozataláról - határozat: Az
üzemeltetésre vonatkozó megállapodás megkötésre került.
50/2015. (III.26.)
- az Ózd város közigazgatási területére készülő településfejlesztési
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök partnerségi
egyeztetési szabályairól - határozat: A 126/2015. (V.28.) határozatban elfogadott ITS tervezet
a partnerségi egyeztetési szabályoknak megfelelően a kijelölt szervezetek részére véleményezés
céljából megküldésre került.
52/2015. (III.26.)
- az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről - határozat: Az ügyvezető
munkaviszonya a határozatban foglaltaknak megfelelően megszüntetésre került.
53/2015. (III.26.)
- az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
megválasztásáról - határozat: Az ügyvezető megválasztásra került, ennek megfelelően az
alapító okirat módosítása és a Cégjegyzékben történő átvezetés megtörtént.
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55/2015. (III.26.)
- az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapításáról határozat: A társaság a határozatban foglaltaknak megfelelően megalapításra került. A
feladatellátást 2015. május 1-jével megkezdte.
57/2015. (III.26.)
- az Ózdi Művelődési Intézmények részére önkormányzati tulajdonú
eszközök használatba adásáról - határozat: Az eszközök átadása és a megállapodás aláírása
határidőben megtörtént.
62/2015. (III.26.)
- önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek kezelőváltásáról határozat: A határozat értelmében a LON-427 és a KDE-266 frsz-ú gépjárművek a Város- és
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménytől elvonásra, a Startprogram Irodának pedig határidőre
átadásra kerültek.
64/2015. (IV.09.)
- önkormányzati tulajdonú eszközök kezelésbe, használatba adásáról határozat: A vagyonelemek átadás-átvétele az Önkormányzat és a Közterület-felügyelet,
valamint az Önkormányzat és a Startprogram Iroda között a határozatban foglaltak szerint
határidőre megtörtént.
65/2015. (IV. 23.) – a 2014. évi költségvetés maradványának felhasználása – határozat:
A 2014. évi maradvány összegéről az érintettek értesítésre kerültek.
75/2015 (IV.23.)
- Az ÓZDINVEST Kft. további működésével kapcsolatos döntés
meghozataláról - határozat: A határozat a Cégbíróságra benyújtásra került.
77/2015 (IV.23.)
- Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015- évi üzleti tervének
elfogadásáról - határozat: Az üzleti terv végrehajtása folyamatban van.
78/2015 (IV.23.)
- Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2014.07.01-2014.12.31.
üzleti évi tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról, a mérleg megállapításáról, üzleti
jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról – határozat: Az elfogadott beszámoló a
jogszabályoknak megfelelően közzétételre került.
79/2015 (IV.23.)
- Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi tevékenységéről
készült beszámoló jóváhagyásáról a mérleg megállapításáról, az eredmény-kimutatás
jóváhagyásáról - határozat: Az elfogadott beszámoló a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak megküldésre került.
80/2015. (IV.23)
- Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervének
elfogadásáról - határozat: Az üzleti terv végrehajtása folyamatban van.
81/2015. (IV.23)
- Az Ózdi Távhő Kft. 2015/2016. évi gázbeszerzési szerződésének
megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról - határozat: A Kft. a
gázbeszerzési szerződést megkötötte, erről a 2015. júniusi rendes ülésen tájékoztatta a
Képviselő-testületet.
124/2015. (V.28)
- Kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
pályázatainak benyújtásról - határozat: A pályázatok benyújtása a határozatnak megfelelő
tartalommal határidőre megtörtént. A Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívása
megválaszolásra került, melynek alapján a pályázatok jelenleg döntési fázisban vannak.
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125/2015. (V.28)
- A Svájci-Magyar Együttműködési Programban ivóvízhálózat
fejlesztésére kapott támogatás devizaárfolyam változásából adódó többletforrás önerejének
biztosításáról - határozat: A határozatnak megfelelően a projekt többletforrásának
felhasználására vonatkozó javaslat a Közreműködő Szervezet felé megküldésre került. A
megvalósítás érdekében közbeszerző cég kiválasztása és a céggel történő szerződéskötés
megtörtént. A tervezési munkák közbeszerzésének előkészítése folyamatban van.
126/2015. (V.28)
- Ózd város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját megalapozó
dokumentumok elfogadásáról - határozat: Az elkészült és a határozatban elfogadott Integrált
Településfejlesztési Stratégia tervezetet egyeztetésre az állami szakhatóságok felé megküldtük,
a vélemények beérkeztek, melyeket átvezetésre a tervezők felé megküldtünk. Az ózdi ITS
tervezet a Belügyminisztérium felé egyeztetés céljából a tervezők által megküldésre került.
127/2015. (V.28)
- Egészségügyi feladatellátást szolgáló vagyonelemek Almási Balogh Pál
Kórház részére történő térítésmentes használatba adásáról - határozat: Az eszközök közvetlenül
az Almási Balogh Pál Kórháznak kerültek kiszállításra. A használatba adási szerződés 2015.
június 1. napjával megkötésre került.
129/2015. (V.28)
- Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. részére önkormányzati
támogatás nyújtásáról - határozat: A határozatban jóváhagyott támogatás a Kft. részére
átutalásra került, az eszközök beszerzése folyamatban van.
130/2015. (V.28)
- Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolójáról, a mérleg megállapításáról és az eredménykimutatás jóváhagyásáról határozat: Az elfogadott beszámoló a jogszabályoknak megfelelően közzétételre került.
131/2015. (V.28)
- Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznúsági
jelentésének jóváhagyásáról – határozat: Az elfogadott jelentés a jogszabályoknak megfelelően
közzétételre került.
132/2015. (V.28)
- Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolójáról, a mérleg megállapításáról, az üzleti jelentés és az eredménykimutatás
jóváhagyásáról - határozat: Az elfogadott beszámoló a jogszabályoknak megfelelően
közzétételre került.
133/2015. (V.28)
- Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznúsági
jelentésének jóváhagyásáról - határozat: Az elfogadott jelentés a jogszabályoknak megfelelően
közzétételre került.
134/2015. (V.28)
- Az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról,
a mérleg megállapításáról, az eredmény kimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyásáról –
határozat: Az elfogadott beszámoló a jogszabályoknak megfelelően közzétételre került.
135/2015. (V.28)
- Közkifolyók használatba adására – határozat: A közkifolyók a
határozatnak megfelelően az ÓZDINVEST Kft. részére átadásra kerültek, a felszerelés
folyamatban van.
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137/2015. (V. 28.) – az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan
16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítése – határozat:
Az adásvételi szerződés megkötésre került, az elővásárlásra jogosultak kiértesítése folyamatban
van.
138/2015. (V. 28.) – az önkormányzati tulajdonú, ózdi külterületi 03047/36 hrsz-ú ingatlan
66/80-as tulajdoni hányadának értékesítése – határozat:
Az adásvételi szerződés megkötésre került. Az ajánlat 60 napra kifüggesztésre került az
elővásárlásra jogosultak értesítése érdekében.
139/2015. (V.28)
- Az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan
megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozataláról
- határozat: Az adásvételi szerződés
2015. június 16-án megkötésre került. Az ingatlan birtokba vétele 2015. június 17-én
megtörtént.
153/2015. (V.28)
- Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2014. (XII.19.)
határozata módosításáról
- határozat: Az adásvételi szerződés aláírásra került.

