TÁJÉKOZTATÓ
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Ózd, 2015. április 23.

Előterjesztő: Polgármester
Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi
Osztály

2
3/2015. (I.15.) - a Startmunka programban való önkormányzati részvételről (Bio- és megújuló
energiafelhasználást célzó projekt), 4/2015. (I.15.) - a Startmunka programban való
önkormányzati részvételről (Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projekt), 5/2015.
(I.15.) - a Startmunka programban való önkormányzati részvételről (Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatást célzó projekt), 6/2015. (I.15.) - a Startmunka programban való
önkormányzati részvételről (Közúthálózat karbantartását célzó projekt), 7/2015. (I.15.) - a
Startmunka programban való önkormányzati részvételről (Mezőgazdasági utak rendbetételét
célzó projekt) – határozatok:
A Startmunka programok beadása, bírálata megtörtént, azok támogatást nyertek.
9/2015. (I.29.) - a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázata megvalósításának támogatásáról – határozat:
A döntésről szóló határozat a Társulásnak megküldésre került.
11/2015. (I.29.) - a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. díjbeszedéssel kapcsolatos megkeresésével
összefüggő döntésről – határozat:
A határozat a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. részére megküldésre került. A Kft. az eddigieknek
megfelelően gondoskodik a díj beszedéséről.
12/2015. (I.29.) - az Önkormányzat tulajdonában lévő defibrillátor üzemeltetésbe adásáról –
határozat:
A defibrillátor készülék az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény részére átadásra, az üzemeltetési szerződés módosításra került.
13/2015. (I.29.) - az ózdi 551 hrsz-ú ingatlan forgalomképesség szerinti besorolásáról, valamint
kezelésbe adásáról – határozat:
Az ingatlan kezelésbe átadásra került a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
részére.
14/2015. (I.29.) - az Ózd, Új telep 7. fsz. 2. sz. alatti 5202/A/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről –
határozat:
Az adásvétel megtörtént, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.
15/2015. (I.29.) - az Ózd, Nagy Imre út 3. 3/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásra
egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosításáról – határozat:
A lakásbérleti szerződés a határozatnak megfelelően megkötésre került.
16/2015. (I.29.) - a víziközmű 2014. évi használati díja terhére elvégzendő felújítások
jóváhagyásáról – határozat:
Az Bolyki víztároló villamos fogyasztási helyének kialakítása a határozatnak megfelelően
folyamatban van. A határozat 3. pontja alapján biztosított keretösszeg az előre nem látható,
műszakilag indokolt víziközmű beruházásokra, felújításokra került felhasználásra.
17/2015. (I.29.) - az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek
2015. évi felújítási tervének elfogadásáról - határozat:
Az ÓZDINVEST Kft. a határozatról értesítve lett.

3
20/2015. (I.29.) - Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő szippantó gépjármű tartályának
cseréjéről – határozat:
Az új tartály telepítésére vonatkozó vállalkozási szerződés az ÉRV Zrt-vel megkötésre került.
A tartály telepítésének díja a csatornatisztító gépjármű használati díjából, kompenzálással kerül
kiegyenlítésre.
24/2015. (II.19.) - a MaNDA közfoglalkoztatási program továbbfolytatásához kapcsolódó
önkormányzati döntés meghozataláról – határozat:
A program folytatása rendben elindult, a 101 fős létszám feltöltésre került.
25/2015. (II.19.) - az Ózd, Vasvár út 19. 1/3. szám alatti, ózdi belterületi 7365/5/A/2 hrsz-ú
ingatlan kezelőváltásáról – határozat:
A kezelőváltás rendben megtörtént.
26/2015. (II.19.) - az Ózd, Zrínyi út – Kucsera út térségében tervezett hulladékgyűjtő udvarral
kapcsolatos döntés felülvizsgálatáról – határozat:
A döntésről szóló határozat a Társulás részére megküldésre került.
27/2015. (II.19.) - az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány által felajánlott számítástechnikai
eszközökkel kapcsolatos döntés meghozataláról – határozat:
A felajánlott eszközökkel kapcsolatos adomány elfogadó nyilatkozat aláírásra került.
30/2015. (II.19.) - a megszűnt Sajómenti TISZK-től önkormányzati tulajdonba került eszközök
térítésmentes használatba adásáról szóló 153/2014. (IX.25.) határozat módosításáról –
határozat:
Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon, valamint a Serényi Béla
Mezőgazdasági Szakképző Iskola részére használatba adott eszközökről a megállapodás
aláírásra került.
32/2015. (II.19.) - az Országgyűlés Hivatala helyiségigényének elbírálásáról – határozat:
A szerződés a határozatban foglaltaknak megfelelően megkötésre került.
33/2015. (II.19.) - önkormányzati tulajdonú, Ózd, József Attila út 21. ¼. szám alatti ingatlanra
benyújtott vételi kérelem elbírálásáról – határozat:
Az ügyfél kiértesítése a döntést követően megtörtént.
34/2015. (II.19.) - az Ózd, Kunt Ernő út térségében lévő 1007/25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos
kérelem elbírálásáról – határozat:
Az Önkormányzat javára az ingatlanra bejegyzett 2017. december 31. napjáig fennálló beépítési
kötelezettség és elidegenítési tilalom törlésre került. Az adásvételi szerződés megkötésével
egyidejűleg az ingatlan 2017. december 31. napjáig történő beépítési kötelezettsége, valamint
az azt biztosító elidegenítési tilalom bejegyzése az Önkormányzat javára az ingatlannyilvántartásba megtörtént.
35/2015. (II.19.) - az Önkormányzat tulajdonában lévő, víziközmű-vagyonelem selejtezéséről
– határozat:
A határozatban foglaltaknak megfelelően a selejtezési eljárás megtörtént.

4
37/2015. (II. 19.) – az iskolák további működtetésével kapcsolatos mentesítési kérelem
benyújtásáról – határozat:
Jogszabályi változás miatt az iskolák működtetésével kapcsolatos mentesítési kérelem
benyújtási határideje június 15. napra változott. Az adatok feltöltéséhez szükséges internetes
felületek március 31-ig nem nyíltak meg, ezért a határozat végrehajtása ma még folyamatban
van.
39/2015. (II.19.) - az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a
BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő
közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról – határozat:
A beszámoló elfogadásra került, határozatban szereplő pótlólagos ellentételezés az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésére álló előirányzatból került
finanszírozásra.
40/2015. (II.27.) - az „Újváros Téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit
javító fejlesztése” – ÉMOP 4.3.2/A-12-2012-0031pályázattal kapcsolatos további döntések
meghozataláról – határozat:
A határozatban foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárás megindításra került 2015.
március 11-én.
41/2015. (II.27.) - a városi újság megjelentetésével kapcsolatos döntések meghozataláról –
határozat:
Az új, ingyenes kiadvány a határozatban foglaltaknak megfelelően hetente megjelenik.

