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4/2019. (I.31.) határozat - az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosításáról
A változás bejelentése a Cégbíróság felé megtörtént.
13/2019. (III.28.) határozat - az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti
tervének elfogadásáról
Az üzleti terv elfogadása megtörtént, annak végrehajtása folyamatos.
14/2019. (III.28.) határozat - az ÓZDINVEST Kft. 2019. évi üzleti tervének
elfogadásáról
Az üzleti terv elfogadása megtörtént, annak végrehajtása folyamatos.
15/2019. (III.28.) határozat - az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti
tervének elfogadásáról
Az üzleti terv elfogadása megtörtént, annak végrehajtása folyamatos.
16/2019. (III.28.) határozat - az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2019. évi
üzleti tervének elfogadásáról
Az üzleti terv elfogadása megtörtént, annak végrehajtása folyamatos.
17/2019. (III.28.) határozat - a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program
keretén belül elnyert Sporteszközök kezelésbe adásáról
Az elnyert Sporteszközök az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére kezelésbe átadásra
kerültek.
18/2019. (III.28.) határozat – a települési önkormányzatok 2019. évi rendkívüli
önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
A támogatási igény határidőre benyújtásra került, mely kedvezően került elbírálására. A
megítélt és folyósított támogatás összege 38.027 e Ft.
19/2019. (III.28.) határozat – a települési önkormányzatok 2019. évi rendkívüli szociális
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
A támogatási igény benyújtása határidőre megtörtént. A benyújtott igény összege 120.000 e
Ft. A pályázati kiírás alapján a támogatás összegéről szeptember 30-ig döntenek.
27/2019. (IV.9.) határozat – az önkormányzati közúthálózat 2019. évi felújításáról
A felújításhoz szükséges határozat szerint a pénzügyi fedezet biztosításra került.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, melynek eredményeképpen a kivitelezővel a
szerződés megkötésre került. A szerződésben meghatározott ütemterv szerint a kivitelező
elvégezte a határozatban megjelölt utak felújítási munkáit és erre vonatkozóan számláit
benyújtotta, melyet az önkormányzat határidők betartásával részben már ki is egyenlített.
39/2019. (IV.25.) határozat – az Ózdi Szakképzési Centrumot
intézményátszervezés véleményezéséről
A Képviselő-testület döntéséről a Szakképző Centrum értesítése megtörtént.

érintő

40/2019. (IV.25.) határozat – Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő
csatornamosó gépjármű felújításáról

A csatornamosó gépjármű felújításra megtörtént, a pénzügyi rendezés érdekében szükséges
kompenzálási megállapodás megkötésre került.
41/2019. (IV.25.) határozat - az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2019/2020. évi
gázbeszerzési szerződésének megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról
A tájékoztatás a megkötött szerződésről a 2019. szeptemberi ülésen megtörténik.
42/2019. (IV.25.) határozat - az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi
tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról, a mérleg megállapításáról, üzleti
jelentés és az eredmény-kimutatás jóváhagyásáról
Az elfogadott beszámoló a Cégbíróság felé benyújtásra került.
52/2019. (V.16.) határozat - az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolójáról, a mérleg megállapításáról, üzleti jelentés és
eredmény-kimutatás jóváhagyásáról
Az elfogadott beszámoló a Cégbíróság felé benyújtásra került. Az adózott eredmény az
eredménytartalékba átvezetésre került.
53/2019. (V.16.) határozat - az ÓZDINVEST Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról, a mérleg megállapításáról, az eredmény-kimutatás és az üzleti jelentés
jóváhagyásáról
Az elfogadott beszámoló a Cégbíróság felé benyújtásra került. Az adózott eredmény az
eredménytartalékba átvezetésre került.
54/2019. (V.16.) határozat - a 8035/4 hrsz.-ú ingatlanon megépült piaccsarnok és a hozzá
tartozó vagyonelemek üzemeltetésbe adásáról
Az ingatlanon megépült piaccsarnok és a hozzá tartozó vagyonelemek az ÓZDINVEST Kft.
részére üzemeltetésbe átadásra kerültek.
55/2019. (V.16.) határozat - az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolójáról, a mérleg megállapításáról és eredmény-kimutatás
jóváhagyásáról
Az elfogadott beszámoló a Cégbíróság felé benyújtásra került. Az adózott eredmény az
eredménytartalékba átvezetésre került.
56/2019. (V.16.) határozat – az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi
közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról
A közhasznúsági jelentés közzététele megtörtént.
57/2019. (V.16.) határozat - az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolójáról, a mérleg megállapításáról, üzleti jelentés és
eredmény-kimutatás jóváhagyásáról
Az elfogadott beszámoló a Cégbíróság felé benyújtásra került. Az adózott eredmény az
eredménytartalékba átvezetésre került.
58/2019. (V.16.) határozat – az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi
közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról
A közhasznúsági jelentés közzététele megtörtént.

59/2019. (V.16.) határozat – székhelyhasználathoz történő hozzájárulásról
A Képviselő-testület hozzájárulásáról szóló határozat az egyesület részére megküldésre került.
63/2019. (V.16.) határozat – fellebbezés elbírálásáról
A Képviselő-testület döntéséről az ügyfél értesítése megtörtént.
64/2019. (VI.11.) határozat – a 2018. évi maradvány felhasználásáról
A határozatban elfogadott maradvány összegek az intézmények részére és az egyéb megjelölt
célokra biztosításra kerültek. Az előirányzatok rendezésére a 2019. évi költségvetési rendelet
módosítása során került sor.
65/2019. (VI.27.) határozat – a településrendezési eszközök soron kívüli módosításának
elindításáról
A Képviselő-testület döntése alapján a településrendezési eszközök soron kívüli
módosításához az alábbi szerződések megkötésre kerültek:
- Településrendezési szerződés a Partner Mérnöki Iroda Kft-vel 2019. július 2-án,
- Szakértői szerződés Bernáth Mihály mb. települési főépítésszel 2019. július 5-én,
- Tervezői szerződés a La-Urbe Kft-vel 2019. július 8-án.
2019. július 15-én a generál tervező e-mailben tájékoztatott, hogy az Innovációs és
Technológiai Minisztérium által időközben elrendelésre került a megkötött szerződés műszaki
tartalmának folytatása mellett a módosított tervek elkészítése is az alábbi elkerülő utak
vonatkozásában:
- A tervezett 23 sz. főút Bátonyterenye elkerülő úthoz kapcsolódó, Nagybátony és
Kisterenye városrészek urbanizációját segítő, teljes északi-déli kapcsolatát
biztosító 2x1 sávos út,
- a 23 sz. főút Nemti 2x1 sávos elkerülő út,
- a 23 sz. főút és 25 sz. főút Bükkszenterzsébet-Tarnalelesz-Szentdomonkos 2x1
sávos közös elkerülő út, valamint a
- 25 sz. főút Ózd-Hódoscsépány 2x1 sávos elkerülő út.
A fentiek miatt az eredetileg tervezett 2019. év végi határidők várhatóan a jövő évre fognak
módosulni.
66/2019. (VI.27.) határozat - az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
döntések meghozataláról
A törzstőke leszállításáról szóló határozat a Cégközlönyben két alkalommal megjelent. Az
alapító okirat módosítás a szeptemberi képviselő-testületi ülésen előterjesztésre kerül.
67/2019. (VI.27.) határozat – köznevelési tagintézmény-vezetői megbízás
véleményezéséről
A Képviselő-testület támogatásáról szóló határozat az intézmény részére megküldésre került.
68/2019. (VI.27.) határozat - az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének megválasztásáról
Az ügyvezetővel a munkaszerződés megkötésre került.
69/2019. (VI.27.) határozat – az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetőfőszerkesztőjének megválasztásáról
Az ügyvezetővel a munkaszerződés megkötésre került.

70/2019. (VI.27.) határozat - Ózd Város közúti közlekedési struktúrájának
átalakításához szükséges ingatlancsere kezdeményezéséről
A telekalakítás megtörténte után megkötésre került a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel az
előzetes megállapodás a Brassói és a Vasvár utak cseréjére vonatkozóan. Jelenleg a cseréhez
szükséges út átminősítés engedély ügye van folyamatban.
71/2019. (VI.27.) határozat - a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó
pályázattal kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatok megtételéről
A pályázat a megadott határidőn belül beadásra került.
72/2019. (VI.27.) határozat – a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
ráfordításainak csökkentésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
A pályázat határidőre benyújtásra került. A benyújtott támogatási igény 18.770 e Ft.

