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Benedek Mihály az ülést megnyitja. Tájékoztatja a testületet, hogy Tartó Lajos
kórházi kezelés miatt nem tud résztvenni az ülésen, Nyerges Tibor pedig egy
konferencián  vesz  részt  Budapesten.  Köszönti  Tóth  István  országgyűlési
képviselőt.  Tájékoztatja képviselőtársait,  hogy kiosztásra került  egy 1 oldalas
felhívás,  amely  szerint  kitüntető  díjakra  várnak  javaslatot  március  31-ig  a
képviselőktől. Felhívja a figyelmet, hogy az Ózd Közszolgálatáért kitüntető díj
átadására  július  első  hetében  fog  sor  kerülni.  Kéri,  ezt  tartsák  szem  előtt.
Javasolja,  hogy  3.)  napirendként  tárgyalják  meg  a  szintén  kiosztásra  került
határozati javaslatot a kistérségre vonatkozóan. A továbbiakban tájékoztatja a
testület  tagjait  egy tegnapi  nap folyamán hozzá érkezett  levél  tartalmáról,  és
ehhez kéri  a  testület  állásfoglalását.  A levél  írói  azt  kérik,  hogy az ülésen a
napirendi  pontok  sorrendjét  változtassák  meg  és  a  Hódoscsépány-Somsály
önállósodásával  kapcsolatos  előterjesztést  1.)  napirendi  pontként  tárgyalják
meg,  tekintettel  arra,  hogy  a  leszakadást  „Előkészítő  Bizottság”  társelnöke,
Berecz István  rossz egészségügyi  állapotban van.  A levelet  Berecz István és
Labancz Pál társelnökök írták alá.

dr.  Horogh Lajos a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok napirendi
pont  keretében  a  2004.  december  28-i  rendkívüli  ülés  tapasztalatairól  kíván
szólni.  A  polgármester  úr  által  ismertetett  levél  tartalmának  teljesítését
javasolja.

Nagybalyi Géza a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében két
témában  kíván  szólni.  Az  egyik  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  által
tárgyalt Szervezeti és Működési Szabályzat módosítási javaslattal kapcsolatos, a
másik pedig szennyvízkezeléssel és tulajdonjogi kérdésekkel. 

Rontó  József a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  keretében  a
város középtávú feladatainak fontosságáról kíván szólni.

Kovácsné  Keller  Ildikó szintén  a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és
javaslatok  keretében  rongálásokkal  és  betörésekkel  kapcsolatban  kíván  szót
kérni.

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy a tegnapi nap folyamán Mihály
Tibor telefonon jelezte, hogy szólni kíván a Közérdekű kérdések, bejelentések
és javaslatok keretében. Kérdése, fenntartja-e szándékát.

Mihály  Tibor fenntartja  szándékát,  általános  várospolitikai  témában  szeretne
hozzászólni.

Benedek  Mihály elmondja,  hogy  szavazásra  fogja  feltenni  hozzászólási
szándékát. Kéri, létszámellenőrzés céljából szavazzanak.
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Benedek Mihály polgármester megállapítja, hogy 24 fő képviselő van jelen,
az ülés határozatképes.

Benedek Mihály kéri szavazzanak arról, hogy a „Javaslat egyes feladatok Ózd
Kistérség  Többcélú  Társulása  keretében  történő  közös  ellátása”  tárgyú
határozati javaslatot 3.) napirendi pontként tárgyalják meg.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslattal egyetért.

Benedek  Mihály kéri  szavazzanak,  hogy  Berecz  István  és  Labancz  István
kezdeményezésének helyt  adnak-e,  a  Hódoscsépány-Somsály önállósodásával
kapcsolatos előterjesztést 1.) napirendi pontként tárgyalják meg.

A Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  14  nem, 2  tartózkodás  mellett  a
javaslatot elvetette.

Benedek  Mihály kéri  szavazzanak,  hogy  Mihály  Tibornak  szót  adnak-e  a
Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 12 nem, 2 tartózkodás mellett nem
járul hozzá, hogy Mihály Tibor hozzászóljon.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadja el:

Napirend:
1.) Ózd Város Önkormányzatának …/2005. (….) számú rendelet-tervezete Ózd

város Hulladékgazdálkodási Tervéről 

Előterjesztő: Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság

2.) Ózd Város Önkormányzatának …/2005. (…..) számú rendelet-tervezete az
állattartás  szabályozásáról  szóló  8/2000.  (IV.07.)  számú  rendelet
módosításáról 

Előterjesztő: Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság

3.) Javaslat  egyes  feladatok  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  keretében
történő közös ellátása

Előterjesztő: Polgármester
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4.) Javaslat a GYISM tanuszoda programjában történő részvételre

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

5.) Javaslat  az  Ózdi  KOMSZOLG Kht.  egyes  kiemelt  feladatainak  2005.  I.
negyedéves elvégzésére

Előterjesztő: Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság

6.) Javaslat Ózd város Önkormányzata és az Ózdi KOMSZOLG Kht. közötti
2004.  évi  városüzemeltetési  feladatok  ellátására  vonatkozó
„Megállapodás” 2005. április 30-ig történő módosítására

Előterjesztő: Ózdi KOMSZOLG Kht. ügyvezetője

7.) Javaslat  az  Ózdi  Ingatlankezelő  Iroda,  mint  költségvetési  szerv
megszüntetésére,  valamint  a  városüzemeltetési  és  ingatlangazdálkodási
feladatokat  ellátó  összevont  szervezet  megalakításával  kapcsolatos
teendőkre

Előterjesztő: Ózdi KOMSZOLG Kht. ügyvezetője

8.) Javaslat  az  ózdi  Termékbemutató  és  Vásár  2005.  évi  megrendezésével
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

9.) Javaslat  az  ózdi  martinsalak  felhasználásával  készült  ingatlanok
tulajdonosi felajánlásainak elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

10.) Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  és  az  ÉRV Rt.  közös  beruházás
keretében  megvalósult  szennyvíziszap  szalagszűrőprés  önkormányzati
tulajdonban lévő részének üzemeltetésére történő átadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

11.) Javaslat  az  önkormányzati  beruházás  keretében  megvalósult
szennyvízcsatorna  és  ivóvízvezeték  hálózatok  üzemeltetésre  történő
átadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
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12.) Javaslat  az  Ózd,  Alkotmány  út  1.  szám  alatti  Civil  ház  bérlőire  és  a
fizetendő bérleti díj összegére

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

13.) Javaslat  a  BAZ  Megyei  Rendőr-főkapitányság  részére  egyszeri  bérlő-
kiválasztási jog biztosítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

14.) Javaslat  az Ózd, Lehel  vezér  út  6.  fsz.  1. ajtószám alatti  önkormányzati
bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

15.) Javaslat nyelvi előkészítő osztály folyamatos indítására a Brassói Úti ÁMK
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

16.) Megállapodás  Hangony,  Kissikátor,  Domaháza,  Farkaslyuk  települések
központi ügyeleti ellátására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

17.) Javaslat a parlagfű-mentesítéshez kapcsolódó pályázatok benyújtására

Előterjesztő: Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság

18.) Tájékoztató az Ózd Város Önkormányzat egységes vagyonbiztosításáról

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

19.) Tájékoztató Hódoscsépány-Somsály önállósodását érintő népszavazásokról

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 

20.) Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzata  és  a  Hangforrás  Kft.  közötti
együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Polgármester
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21.) Jelentés a lejárt  határidejű képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

Előterjesztő: Polgármester

22.)  Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

1.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.  (….)  számú  rendelet-tervezete  Ózd
város Hulladékgazdálkodási Tervéről 

Erdősi János ismerteti, az előterjesztést több alkalommal egyeztették szakértők
bevonásával a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság tagjai, az elhangzott
módosító javaslatok átdolgozásra kerültek az anyagban. Egy hibára felhívja a
figyelmet,  hogy  az  előterjesztés  9.  oldalán  Csernely  község  neve  szerepel
Csokvaomány  helyett.  Elmondja,  a  hulladékgazdálkodási  terv  elkészítését  a
hulladékgazdálkodásról szóló törvény írja elő. Ez a terv igazodik az országos
hulladékgazdálkodási tervhez is és véleménye szerint az ÖKOTECHNIKA Bt. -
aki  az  anyag  első  változatát  elkészítette  –  színvonalas  munkát  végzett.  A
környezetvédelmi felügyelőség is támogatja elfogadását. Kiemeli az anyag a 49.
oldalán megfogalmazott rövidtávú feladatokat. Ezek a költségvetés készítésénél
vissza fognak köszönni. Az előterjesztés négy sürgősen végrehajtandó feladatot
határoz  meg.  A  hulladékgazdálkodási  terv  elkészítése,  folyékony
hulladékkezelés  korszerűsítése,  szelektív  hulladékgyűjtésről  szóló  lakossági
tájékoztatás,  valamint  a  komposztáló  létesítése,  a  biológiailag  lebomló
hulladékok  hasznosítására  vonatkozó  megvalósíthatósági  tanulmányterv
készítése. Hangsúlyozza, az utóbbi két feladat végrehajtása nem kerül 1 M Ft-ba
sem, mindkettőt a környezetvédelmi intézkedési tervben szerepeltetni kívánják.
A Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását támogatja.

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  rendelet-
tervezet elfogadását támogatja.

dr.  Horogh Lajos elmondja,  az  előterjesztést,  az anyag elkészítését  elrendelő
törvényt,  valamint  az  észak-magyarországi  hulladékgazdálkodási  tervet  is
alaposan  áttanulmányozta.  Részt  vett  egy  megbeszélésen,  ahol  teljes
részletességgel leírták mit kell tartalmaznia a tervnek. A jelenlegi előterjesztés
tartalmazza ezeket az előírásokat, tehát azoknak megfelelő tartalommal készült.
Az  nem  az  anyag,  hanem  a  törvényalkotó  hibája,  hogy  az  előterjesztésben
rengeteg  ismétlés  fordul  elő,  valamint,  amit  egy táblázatba  be  lehetett  volna
foglalni,  azt  10-12  táblázatba  foglalták.  Az  anyag  rendkívül  nehezen
áttekinthető,  a  súlyponti  része  a  jelenlegi  hulladékgazdálkodás  gondjaival,
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problémáival és tényleges megvalósításával foglalkozik, a jövőbeni feladatokat
viszont táblázatszerűen tartalmazza, ez meglehetősen aránytalan és több helyen
konyhanyelvi megfogalmazást tartalmaz. Az előterjesztésben felesleges részek
is  vannak,  ilyen pl.  a  technológiai  utasítások.  Egy középtávú tervben  semmi
keresnivalója nincs olyan dolognak, mint amit a 21. oldal tartalmaz, pl. hogy a
hulladéklerakást hogyan végzik vagy a nyitva tartás időpontja. A 24. oldalon az
olvasható, hogy a hulladéklerakó területén van egy betongarázs, ami biztosítja
az  ott  dolgozó  tartózkodását.  Ezek  hasznos  információk,  azonban  ezeket
függelékbe van mellékletbe kellett volna foglalni, mert átláthatatlanná teszi az
anyagot. Mindannyiuknak világosan kell látni, hogy ez évtől kezdve lényeges
változások  fognak  történni  a  folyékony  és  a  szilárdhulladék  gazdálkodás
területén. Szerinte a veszélyes hulladékok tárolásával, begyűjtésével nincsenek
gondok. A szilárd hulladék elhelyezés terén kiemelt  feladat  lesz a Gálvölgye
úton  található  telep  megszűnése  és  a  Sajókazán  megépülő  hulladéklerakóba
történő  szemétszállítás  megvalósítása.  Az  épülő  lerakó  terveit  megnézte,
amelyet olyan volumenűnek talált, hogy akár december 31. előtt elkészíthető.
Minden berendezésnek van ún. próbaüzeme és figyelmet kell fordítani arra is,
hogy mindez jelentős többletköltséget  fog okozni,  és ez a lakosságot  is  igen
érzékenyen érintheti.

Obbágy Csaba hangsúlyozza, a mai ülés előterjesztéseinek jelentős többségére
igennel  fog  szavazni,  erre  a  mostanira  is.  Számára  ez  a  szakmailag  jól
összeállított  anyag  azt  az  üzenetet  hordozza,  hogy  a  legfontosabb  feladat  a
szennyvízcsatornázás, a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékátrakó megépítése,
amelyek igen komoly előrelépést  jelentenek.  Szerinte  ez egy jól  összeállított
anyag, amivel megfelelnek a törvényi előírásoknak.

dr.  Horogh Lajos kijelenti,  a  költségek erősen  meg fognak növekedni,  egyre
messzebb  kell  szállítani  a  hulladékot,  amelynek  a  fajlagos  költségei  igen
jelentősek.  Az ózdi  hulladékszállítási  költségek  kisebbek,  mint  a  társuláshoz
csatlakozó  települések  területén.  Mindezek  miatt  várható  egy  egységes
hulladékfizetési  díj  kialakítása.  A  szelektív  hulladékgyűjtésre  vonatkozó
irányszámok  törvényi  előírások  alapján  kerültek  be  az  előterjesztésbe.
Tapasztalatai szerint ezek a tervszámok nem teljesíthetők. Ezeket bele lehet írni
egy anyagba, de ennek gyakorlati  megvalósítására igen kevés remény van. A
városban 33 helyen fog szelektív hulladékgyűjtés történni. Ez azt jelenti, hogy
egy-egy sziget kb. 3-4 km2-enként lesz elhelyezve. Szerinte nem fogják ilyen
távolságba  elvinni  a szemetüket  a  lakók.  Sok,  más egyéb gond  is  van.  Nem
talált  arra  vonatkozóan  adatot,  hogy  a  szennyvízhálózat  teljes  kiépülésének
milyenek  a  lehetőségei  és  az  anyagi  vonzatai.  Fontos  továbbá  az  is,  hogy a
Gálvölgye  úton  lévő  telep  rekultivációjára  odafigyeljenek.  A  tervezés
folyamatában  ezt  is  kiemelt  feladatként  kell  szerepeltetni.  Az  illegális
hulladéklerakók  felszámolására  is  igen  kemény,  következetes  intézkedéseket
kell  tenni.  Mindezeken  kívül  a  legfontosabb  feladat,  hogy  a  lakosságot
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felkészítsék  az új feladatokra és  érzékeltessék  azt,  hogy árváltozások fognak
bekövetkezni. Az előterjesztés elfogadását támogatja.

Erdősi János azt tartaná igazán jónak, ha az egész városban ki lenne építve a
szennyvízcsatorna-hálózat. Törekednek arra, hogy pályázatokat nyújtsanak be.
Úgy gondolja,  több,  mint  3  Mrd  forintba  kerülne  a  megvalósítása  és  ezt  az
összeget önerőből nem tudják előteremteni. Egyetért dr. Horogh Lajossal, hogy
tartalmaz  felesleges  részleteket,  és  hogy  lényeges  változások  történnek  a
közeljövőben,  elsősorban  az  átrakót  illetően.  Elmondja,  3  db  szállító
gépjárművet  fognak  vásárolni,  amelyek  lényegesen  gazdaságosabban  fognak
üzemelni,  mint  a  jelenlegiek.  2007-től  várhatóan  egységesítik  a  díjakat.  A
Horogh  úr  által  említett  tervszámok  szerinte  teljesíthetők,  minden  abba  az
irányba mutat, hogy teljesíteni tudják. A szelektív hulladékgyűjtők beszerzésére
pályázatot nyújtottak be, a pályázott összeg felét nyerték el. Egyetért az illegális
hulladéklerakók megszüntetésével,  ez azonban nem csak az önkormányon, az
Ózdi  KOMSZOLG  Kht-n,  a  Közterület-Felügyeleten  múlik,  hanem  a
lakosságon  is.  A  lakosság  kellő  odafigyelése,  jelzése  nélkül  ez  a  probléma
nehezen megoldható.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd város Önkormányzatának
1/2005. (I.25.) számú rendeletét

Ózd város Hulladékgazdálkodási Tervéről

Ózd város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.
35.  §.  (3)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az  alábbi  rendeletet
alkotja:

1. §

Ózd város Önkormányzata a települési hulladékgazdálkodási tervet e rendelet
melléklete szerint állapítja meg.

2. §

Ez a rendelet 2005. február 1-jén lép hatályba.
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1/2005.(I.25.) számú rendelet melléklete 

ÓZD VÁROS HELYI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

2004 - 2008

TARTALOMJEGYZÉK
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I. FEJEZET    A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

I.1. A tervezési szint bemutatása

A hulladékgazdálkodási tervezés szintje:  helyi

A terv elkészítéséért felelős: Ózd város Önkormányzata
A helyi  hulladékgazdálkodási  terv  a  teljes  hulladékgazdálkodási  tervezési  folyamat  egyik
elemét jelenti. A tervezés egyrészt országos szinten történik, kihirdetésre került az Országos
Hulladékgazdálkodási Terv (továbbiakban: OHT), amely stratégiai tervezést jelent, amelyben
meghatározták  a  célokat,  célkitűzéseket,  valamint  az  országos  szinten  szükséges,  a  célok
elérését szolgáló intézkedéseket, programokat, a finanszírozási és gazdasági eszközöket.

Elkészült  az  észak-magyarországi  régióra  vonatkozó  hulladékgazdálkodási  terv  is,  amely
szervesen illeszkedik az OHT-hez, és ugyancsak kihirdetésre került a Magyar Közlönyben.

Másrészt helyi szinten történik a tervezés, amely megvalósítás-orientált tervezést jelent.
A  Helyi  Hulladékgazdálkodási  Terv  egy  teljes  körű  hulladékgazdálkodási  tervezési
folyamatnak egy helyi szinten történő megvalósítás-orientált tervezési elemét jelenti.
Jelen  tervezés  célja  a  2004.-2008.  közötti  időszakra  Ózd  város  hulladékgazdálkodási
tervezésének első szakasza. 

A tervezés bázisát a 2002. évi adatok képezik 

A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet készítette: 

ÖKO-TECHNIKA Környezetvédelmi Szakértői BT.
3531 Miskolc, Kőporos u. 3.

I.2. A település bemutatása

Domborzati  viszonyait,  a  település  elhelyezkedését  az  alábbi  legfontosabb  paraméterek
jellemzik:
Ózd város a „ Pétervásári-dombság” elnevezésű kistáj területén, a Hangony-, a Hódos-, az
Ózd -patak és más kisebb patakok találkozási helyén, kiszélesedő völgyszakasz legszélesebb
pontján helyezkedik el. Az összefutó patakokat a Hangony-patak viszi a Sajóba.

Hidrogeológiailag a Bükk északi előhegységének, az Upponyi hegységnek része is, ahol a
pleisztocén kezdetén bekövetkezett eróziós hatások a felszínt az oligocén rétegekig letarolták.
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A város lakosságszáma  a helyi okmányiroda adatai alapján az alábbiak szerint alakul:

Népes ség  

2002. január 1-jén állandó lakónépesség: 41. 252 fő
2003. január 1-jén állandó lakónépesség: 40. 715 fő

ebből
    0-6 év között:    2.768 fő
  6-18 év között:    6.254 fő
19-40 év között:  12.077 fő
41-60 év között:  11.384 fő
60-75 év között:    6.075 fő
    75 év felettiek:                                                                                 2.175 fő  

Összesen:  40.715 fő

A hulladékgazdálkodási terv számításainál ez utóbbi adat szolgált bázisadatként.
2003. január hónapban a Megyei Munkaügyi Központ Ózdi Kirendeltsége kimutatása alapján
a városban 3056 fő nyilvántartott munkanélküli volt.

Közműellátottság –   2002. (KSH-2003. Területi Statisztikai Évkönyv szerint)  

vízhálózat hossza:          184,6 km
szennyvízcsatorna hossza:           52,8 km
gázvezeték hossza:           193,3 km
vízhálózatba bekapcsolt lakások száma:           13360 db
szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások száma:           7749 db
háztartási villamossági energiát fogyasztók száma:           17266 db
háztartási gázt fogyasztók száma:           10124 db
távfűtésbe bekapcsolt lakások száma:           5553 db
melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma:           4025 db
gázzal fűtött lakások száma:           6688 db
közvilágítási lámpahely:           4493 db
összes belter. út:           183 km
ebből burkolt:           175 km
rendszeresen tisztított közterület:           96000 m2

szemétgyűjtésbe bevont lakás:           13778 db
lakások száma 2002. december 31.:           14951 db

A  város  közigazgatási  területén  belül  jelentősebb  ipari tevékenységet  az  ÓAM  Ózdi
Acélművek Kft.folytat.  A településre  a  mezőgazdasági  tevékenység,   valamint  kiterjedt
idegenforgalom nem jellemző.
 Maga az Önkormányzat nem, csupán néhány tulajdonában lévő társaság / Ózdi KOMSZOLG
Kht.,  Ózdi  HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Kft.,   Ózdi  VÍZMŰ Kft.,  Ózdi  TÁVHŐ Kft./
folytat gazdasági tevékenységet.
Helyi természet-vagy tájvédelem nem jellemző  a településre.
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I.3.  A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai

A helyi hulladék-gazdálkodási terv az állapotfelmérést követően a hiányosságok feltárásán,
valamint  azok  megszüntetésére  irányuló  cselekvési  program  megfogalmazásán  és
megvalósíthatósági eszközrendszerének meghatározásán alapul.

A  jelen  hulladékgazdálkodási  terv   kidolgozásának  egyik  prioritása  a  hasznosítható
hulladékok lerakással történő ártalmatlanításának csökkentése.

A város  hulladékgazdálkodásának legfontosabb feladata a jelenlegi 58%-os  csatornázottság
további kiépítése, valamint a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása.
Ezek  a  feladatok  szervesen  illeszkednek  a  regionális  hulladékgazdálkodási  tervekben
megfogalmazott célokhoz is.
Lényeges  változást  hozhat  a  város  hulladékgazdálkodásában  a  korszerűbb  hulladék-
elhelyezés, amely az ISPA projekt keretében elnyert támogatásból épülő  Sajó-Bódvavölgyi
új hulladékgazdálkodási rendszer formájában valósul meg.

II. FEJEZET  A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZŐ, HASZNOSÍ-
TANDÓ  VAGY  ÁRTALMATLANÍTANDÓ  HULLADÉKOK  MENNYI-
SÉGE ÉS EREDETE

II.1. A KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE

II.1.1.  Nem veszélyes hulladékok

II..1. táblázat  A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)
Hulladék Ózd város  összesen

(t/év)
Települési szilárd hulladékok 12.200
Települési folyékony hulladék 10.532
Kommunális szennyvíziszap 13.218
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 3.240
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék 2.969
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék 546
Összesen 42.705

A városban a fenti hulladékok szelektív gyűjtése nem megoldott.
A folyékony hulladék a városi szennyvíztisztító telepre kerül, az összes többi hulladékot a
városi kommunális hulladéklerakó telepen helyezik el.
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II.1.2.  Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./2..  táblázat:   Az   önkormányzat  felelősségi  körébe  tartozó,  a  települési  szilárd
hulladékoktól   elkülönítetten  gyűjtött,  kiemelten  kezelendő  hulladékáramok  és  éves
mennyiségük (t/év)

Hulladék Kiemelten kezelendő hulladékáramok Ózd város
összesen (t/év)

Veszélyes
hulladékok

Hulladék olajok 4,000
Konyhai eredetű  olaj-és zsírhulladékok 1,405
Elektronikai berendezések hulladékai 0,150
Egészségügyi hulladékok 49,869
Fényképészeti ipar hulladékai 2,400
Laboratóriumi hulladékok 0,900
Akkumulátor hulladékok 0.320
Összesen: 59,044

   II.1.3. Csomagolási hulladékok

A  csomagolási  hulladékok  szelektív  gyűjtése  nem  megoldott,  így  azok  külön  nem
keletkeznek, hanem a települési szilárd hulladékok közé keverik azokat

II.2.  A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE

A város területén több helyen találhatók illegális hulladéklerakók, amelyek felszámolását az
Ózdi KOMSZOLG Kht. végzi az évente meghatározott ütemterv alapján.
A 2004. évi ütemterv szerint valamennyi illegális hulladéklerakó felszámolása a 2004. év 32.
hetére  megvalósul,  de  azok  végleges  megszüntetése  gyakorlatilag  nehézkes,  mivel    a
megszüntetett helyeken kívül különböző városrészeken folyamatosan újak képződnek.
Az Önkormányzat törekedik az illegális hulladéklerakók folyamatos felszámolására.
2004-ben erre  az  Önkormányzat  4  millió  Ft-ot  fordított,  és  az  elkövetkező  években ez  a
feladat további ráfordításokat igényel.

Az illegális hulladéklerakók helyét, valamint az ott lévő  települési szilárd hulladékok becsült
mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza :
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II.3.táblázat :  A város területén található illegális hulladéklerakók és az ott lévő becsült
hulladékmennyiségek (m3)

Sorszám Terület megnevezése Mennyiség
(m3)

/2004. évi
adat/

1. Zrínyi út 27. sz. ingatlan után 3
2. Kucsera út végénél 4
3. Deák út beépítetlen szakaszain több helyen 2
4. Vörösmarty úttal szembeni területen 3
5. Somsályfő telep végén az erdőbe vezető út mellett 4
6. Akna út végénél 3
7. Sziklástető út 1. térségében 2
8. Kőalja úti ABC melletti területen 0,5
9. Tábla út végénél 6
10. 25.sz. út sajóvárkonyi sorompó között, az út mellett 4
11. A Kajla-völgyi dűlőúton a patak partján 25-30
12. Bolyki ipartelepen a SAIA kerítés mellett 2
13. Lam út végén 1
14. Győzelem út végén 1
15. Etele, Tinódi, Várkonyi utak végén 2
16. Csontalma út mindkét végén 1-1
17. Kovács-Hagyó Gyula út mellett több helyen 3
18. Karu út végén 5
19. József Attila úti garázsok mellett 0.5
20. Gubonna völgyön több helyen 1
21. Csépányi útról Gubonnára átvezető út mellett 2
22. Forrás út végénél 3
23. Állatvásártér mellett 3
24. Ózd-alsó vasútállomás aluljáró Dózsa György úti oldalán 0.5
25. Dobó patak Őrs vezér úti szakaszán 5
26. Szociális Otthon mögötti Hangony patak parton 1
27. Bólyai Farkas út beépítetlen felső részén 10
28. Szép, Páfrány, Rendelő utak végén lévő árokban 3
29. Szentsimon út 64.sz. ingatlan és Hangony patak között 3
30. A Hangony patak Bláthy Ottó-Mészáros Lázár út melletti

szakaszán
1

31. Baross Gábor út elején a hirdető oszlop mögött 1
32. Baross Gábor út 10-11 sz. közötti területen 6
33. Géza úti garázsoknál /akácosban/ 5
34. Csillagvizsgáló alatti garázsok végénél 4
35. Avanti benzinkút mögött a távvezeték oszlopoknál 0.5
36. Kis-és Nagyamerika közötti rézsűn 3
37. 25.sz. út és a Vasút között a Hangony hídjánál 4
38. Tóth Ede út végén a házak utáni nádasban 0,5
39. Csörgő dűlőben 2
40. Bánszállási buszforduló mellett 2
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41. Bánszállási házsorok közötti területen és lakatlan 5
42. Bánszállási futballpálya végénél 2
43. Susai bolt mögötti füves területen 0,5
44. Szentsimoni tó felé vezető út jobb oldalán 3

II.3. A TELEPÜLÉSRE BESZÁLLÍTOTT ÉS ONNAN KISZÁLLÍTOTT
HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE

A városi  hulladéklerakóra  Ózd  városon  kívül  az  alábbi  településekről  történik
hulladékbeszállítás: Borsodnádasd, Csokvaomány, Lénárddaróc, Farkaslyuk.

A  lerakóban  elhelyezett  hulladékok  m3 alapján  vannak  nyilvántartva,  mérési  lehetőség
hiányában  becslés  alapján  történt  a  tonnára  való  átszámítás,  amely átszámítási  értékek  a
következők voltak:

Települési szilárd hulladék 0,5 t/m3

Kommunális szennyvíziszap 1,1 t/m3

Építési – bontási hulladékok 1,4 t/m3

                            Mezőgazdasági, és élelmiszeripari nem
veszélyes hulladékok 0,2 t/m3

     Ipari és egyéb gazdálkodói nem
veszélyes hulladékok 1,5 t/m3

     Települési szilárd hulladék (eddig lerakott 
     mennyiség)                0,6 t/m3

II.3.1. Nem veszélyes hulladékok

II..4. táblázat  A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves
mennyiségük

Hulladék Településre
beszállított (t/év)

Településről
kiszállított (t/év) *

Települési szilárd hulladékok 0 12.200
Települési folyékony hulladék 0 10.532
Kommunális szennyvíziszap 0 13.218
Építési-bontási,és egyéb inert hulladékok 0 3.240
Ipari és egyéb gazdálkodói nem
veszélyes hulladékok

0 2.969

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem
veszélyes hulladék

0 546

Összesen : 0 42.705

*   becsült mennyiségek
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II.3.2.  A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő
hulladékáramok

 II.5.  táblázat:   Az  önkormányzat  felelősségi  körébe  tartozó,  a  településre  beszállított  és
onnan kiszállított,  kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük

Hulladék Kiemelten kezelendő hulladékáramok Ózd város
beszállított (t/év)

Ózd város
kiszállított (t/év)

Veszélyes
hulladékok

Hulladék olajok 0 4,000
Konyhai eredetű  olaj-és zsírhulladékok 0 1,405
Elektronikai berendezések hulladékai 0 0,150
Egészségügyi hulladékok 0 49,869
Fényképészeti ipar hulladékai 0 2,400
Laboratóriumi hulladékok 0 0,900
Akkumulátor hulladékok 0 0.320
Összesen: 0 59,044

II.3.3.   Csomagolási hulladékok

A keletkező csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése nem megoldott, azok a települési szi-
lárd hulladékokkal együtt lerakásra kerülnek.

II.4.  A TERVEZÉSI TERÜLET ÉVES HULLADÉKMÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA

II.4.1  Nem veszélyes hulladékok
II.6. táblázat A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása

Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb módon
kezelt

 t/év %  t/év %  t/év %  t/év %
Települési szilárd
hulladékok* - - - - 12.200 100 - -

Települési folyékony
hulladék ** - - - - - - 10.532 100

Kommunális
szennyvíziszap* - - - - 13.218 100 - -

Építési-bontási és egyéb
inert hulladékok* - - - - 3.240 100 - -

Ipari és egyéb gazdálkodói
nem veszélyes hulladékok* - - - - 2.969 100 - -

Mezőgazdasági és
élelmiszeripari nem
veszélyes hulladékok*

- - - - 546 100 - -

Összesítés: - - - - 32.173 100 10.532 100
*             együttesen kerülnek lerakásra a városi kommunális hulladéklerakón
**           tartálykocsiban a városi szennyvíztisztító telepre szállítják

18



Közcsatornán keresztül  évente mintegy 867.600 t szennyvíz jut a szennyvíztisztító telepre ,
amit  ott  kezelnek,  és-  a  települési  folyékony  hulladékon  kívül-  ebből  is  keletkezik
szennyvíziszap.

II.4.2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok

II.7. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok kezelési
arányainak bemutatása

Hulladék megnevezése
/Veszélyes hulladékok/

Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb módon
kezelt

 t/év %  t/év %  t/év %  t/év %
Hulladék olajok 4,000 100 - - - - - -
Konyhai eredetű  olaj-és
zsírhulladékok - - - - - - 1,405 100

Elektronikai berendezések
hulladékai 0,150 100 - - - - - -

Egészségügyi hulladékok - - 49,869 100 - - - -
Fényképészeti ipar
hulladékai 2,400 100 - - - - - -

Laboratóriumi hulladékok - - 0,900 100 - - - -
Akkumulátor hulladékok 0,320 100 - - - - - -
Összesítés: 6,870 100 50,769 100 - - 1,405 100

III. FEJEZET.        A HULLADÉK-KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAP  -  
VETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

III.1.   A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MŰSZAKI     KÖVETELMÉNYEK  
ÉS A TERÜLETEN FOLYÓ HULLADÉK-KEZELÉSRE     ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK  
ISMERTETÉSE

    A tervezési területen, a hulladék-gazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat a

• az önkormányzat jegyzője,
• az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség látja el, (engedélyek kiadása,

ellenőrzések)
            az érintett szakhatóságok bevonásával..
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A hulladékok kezelésével  kapcsolatban az  alább felsorolt  jogszabályok írnak elő alapvető
műszaki követelményeket:
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételeiről.
- 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési  szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályairól.
- 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának

és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről.
- 49/2001.  (IV.  3.)  Korm.  rendelet  a  vizek  mezőgazdasági  eredetű  nitrát-szennyezéssel

szembeni védelméről.
- 50/2001.  (IV.  3.)  Korm.  rendelet  a  szennyvizek  és  szennyvíziszapok  mezőgazdasági

felhasználásának és kezelésének szabályairól.

A tervezési területen a begyűjtést végző vállalkozások adatai az alábbiak:

Nem veszélyes hulladékok

III.8. Nem veszélyes hulladékok szállítói és kezelői

Hulladék megnevezése Szállítás Kezelés
Települési szilárd hulladékok Ózdi Hulladékgazdálkodási

Kft.
Ózdi Hulladékgazdálkodási

Kft.
Települési folyékony

hulladékok
Ózdi Vízmű Kft. Ózdi Vízmű Kft.

Kiemelten kezelendő hulladékáramok

III.9.  Kiemelten kezelendő hulladékáramok szállítói és kezelői

Hulladék megnevezése Szállítás Kezelés
Hulladék olajok RÁVISZ 96 Kft. MOL Zalaegerszeg

MOL Csepel
Konyhai eredetű olaj-és

zsírhulladékok
VARIABAU Kft. BIOFILTER Kft.

Elektronikai berendezések
hulladékai

a gyártó cég visszaszállítja A gyártó cég hasznosítja

Egészségügyi hulladékok Rendelőkből: ZÖLD ZÓNA Kft.
Kórházból: BORSODKOMM Kft.

Rendelőkből: STERIFANT
HUNGÁRIA Kft.

Kórházból: BORSODKOMM Kft.
Fényképészeti ipar

hulladékai
EZÜSTVISSZANYERŐ Kft. EZÜSTVISSZANYERŐ Kft.

Laboratóriumi hulladékok SEPTOX Kft. SEPTOX Kft.
Akkumulátor hulladékok BORSODKOMM Kft. ÉMK Kft.
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A  hulladékok szállítását és kezelését végző gazdasági társaságok adatai:

ÓZDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Kft. : 3600 Ózd, Zrínyi u. 5.sz.

ÓZDI VÍZMŰ Kft. : 3600 Ózd, 48-as út 4.sz.

BORSODKOMM Kft. : 3525 Miskolc, Vologda u. 3.
Telephely:  3792 Sajóbábony, Ipari Park

ÉMK Kft.:  3792 Sajóbábony, Gyártelep Pf: 17

EZÜSTVISSZANYERŐ Kft.:  1142 Budapest,  Komáromi út 2.sz.

SEPTOX Kft. : 1142 Budapest, Komáromi út 2.sz.

STERIFANT HUNGÁRIA Kft. :  1097 Budapest, Gyáli út 5-7 sz.

ZÖLD ZÓNA Környezetvédelmi Kft. :  1077 Budapest, Rózsa u. 9/a sz.

VARIABAU Kft. :  3300 Eger,  Joó János u. 24.sz.

BIOFILTER Kft.  2045 Törökbálint, Kinizsi út 15.sz.

RÁVISZ 96 Kft.   1142 Budapest, Sárrét park 2.

MOL Zalaegerszeg  8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 6.sz.

MOL Csepel  Budapest XXI. Petróleum kikötő u. 57.sz.
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III.10.  A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyek

Engedélyes neve Cím Telephely Engedély tárgya Engedély
száma

Ózdi
HULLADÉKGAZDÁL-

KODÁSI Kft.
3600 Ózd, Zrínyi u.

5.sz.
3600 Ózd, Gálvölgye út

Működési engedély

Hulladék kezelési
engedély

8938-32/2002.

11313-24/2002.

Ózdi VÍZMŰ Kft. 3600 Ózd, 48-as út
4.sz.

Ózdi Szennyvíztisztító
telep

3600 Ózd, Kovács-Hagyó
Gyula u. 5.sz.

Települési folyékony
hulladékok begyűjtése,

ártalmatlanítása
7337-18/2003.

BORSODKOMM Kft. 3525 Miskolc,
Vologda u.3.sz.

3792 Sajóbábony, 
Ipari Park

Vesz. hulladékok
szállítása

Vesz hulladékok
ártalmatlanítása

14/497/10/2003

2143-9/2003

ÉMK Kft.
3792 Sajóbábony,
Gyártelep pf.:17

3792 Sajóbábony,
Gyártelep pf.:17

Vesz. hulladékok
szállítása

Vesz. hulladékok
ártalmatlanítása

14/8-12/2003

3102-8/2003

EZÜSTVISSZANYERŐ
Kft.

1142 Budapest,
Komáromi u.2.sz.

1142 Budapest, Komáromi
u.2.sz.

Vesz. hulladékok
szállítása

Vesz hulladékok
ártalmatlanítása

H-286/2/2000

     60.264-1/2001

SEPTOX Kft.
1142 Budapest,

Komáromi u.2.sz.
1142 Budapest, Komáromi

u.2.sz.

Vesz hulladékok
szállítása

Vesz. hulladékok
ártalmatlanítása

14/990-5/2003

KF 5011-6/2002

STERIFANT Kft.
1097 Budapest, Gyáli

út 5-7.sz.
1097 Budapest, Gyáli út 5-

7.sz.
Vesz. hulladékok
ártalmatlanítása 1966-5/2003

ZÖLD ZÓNA Kft.
1077 Budapest,, Rózsa

u. 9/a.sz.
1077 Budapest,, Rózsa u.

9/a.sz.
Vesz. hulladékok

szállítása H-2623/4/2002

VARIABAU Kft
3300 Eger, Joó János

u.24.
3300 Eger, Joó János u.24. Konyhai sütőzsíradék-

hulladékok szállítása H-1365/10/2002

BIOFILTER Kft.
2045 Törökbálint,
Kinizsi út 15.sz.

2045 Törökbálint, Kinizsi
út 15.sz.

Konyhai
sütőzsírhulladékok

ártalmatlanítása

KF50899-4/2001
és

44434-8/2003

RÁVISZ 96 Kft.
1142 Budapest, Sárrét

park 2.sz.
2144 Kerepes, Szabadság

út 084/8.sz.
Hulladékolajok szállítása

14/1821-4/2003.

MOL Zalaegerszeg
8900 Zalaegerszeg,

Zrínyi Miklós út 6.sz.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi

Miklós út 6.sz.
Hulladékolajok

hasznosítása 1598/1/2003.

MOL Csepel
Budapest XXI.

Petróleum kikötő u.
57.sz.

Budapest XXI.  Petróleum
kikötő u. 57.sz.

Hulladékolajok
hasznosítása

4224-2/2003.
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IV.  FEJEZET   AZ  EGYES  HULLADÉKTIPUSOKRA  VONATKOZÓ
SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

A településen a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő helyi intézkedések nem
történtek
Az illegális hulladéklerakók megszüntetése évente meghatározott ütemterv szerint történik.

V. FEJEZET    A HULLADÉKOK KEZELÉSE, A KEZELŐTELEPEK ÉS
LÉTESÍTMÉNYEK,  A  KEZELÉSRE  FELHATALMAZOTT  VÁLLAL-
KOZÁSOK

A városban keletkező,  települési szilárd és folyékony, valamint egyéb, gazdálkodói nem
veszélyes hulladékok összegyűjtése intézményes módon történik.
A hasznosítható,  továbbá a zöld hulladékok szelektív összegyűjtése hiányában valamennyi
ilyen  jellegű  hulladék  a  város  határában  található  kommunális  hulladéklerakón  lerakással
történő ártalmatlanítását végzik.

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó intézményekben keletkező veszélyes hulladékok
szelektív összegyűjtése, a településről történő elszállítása és ártalmatlanításuk hatósági
engedélyek birtokában, a releváns jogszabályok előírásai szerint történik.

A város területén található, nem önkormányzati hatáskörű  gazdasági  társaságok  veszélyes
hulladékait   is  az  előírások  szerint  gyűjtik,  elszállítják  és  erre  felhatalmazott  társaságok
hasznosítják, illetve ártalmatlanítják
 Erről  tanúskodnak  e  társaságok  által  elkészített,  és  a  környezetvédelmi  hatóság  által
jóváhagyott egyedi hulladékgazdálkodási tervek 
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V.1.   HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA
   V.11. táblázat : A nem veszélyes hulladékokat  begyűjtő szervezetek

Hulladék Begyűjtő, szállító neve Székhely
(település)

Begyűjtött
hulladék

mennyiség
t/év)

Begyűjtő
kapacitása

(t/év)
és

m3/nap

Begyűjtés-
re használt
szállítóeszk

öz

Kezelő
megnevezése

Települési szilárd
hulladékok

Ózdi
Hulladékgazdálkodási

Kft.

3600 Ózd,
Zrínyi u. 5.sz. 12.200 nincs adat

8 db
tehergépk.

Ózdi
Hulladékgazdálkodási

Kft

Települési
folyékony
hulladékok

Ózdi VÍZMŰ Kft
3600 Ózd, 48-

as út 4.sz.
10.532 11850m3/na

p
3db 

szipp.tgk. Ózdi VÍZMŰ Kft

*Kommunális
szennyvíziszap

Ózdi VÍZMŰ Kft 3600 Ózd, 48-
as út 4.sz -          - tartálykocsi

Ózdi 
Hulladékgazdálkodási

Kft.         

Építési, bontási és
egyéb inert hull.

Ózdi
Hulladékgazdálkodási

Kft.

3600 Ózd,
Zrínyi u. 5.sz. 3.240 nincs adat 8 db

tehergépk

Ózdi
Hulladékgazdálkodási

Kft
Ipari és

gazdálkodói nem
veszélyes hull.

Ózdi
Hulladékgazdálkodási

Kft.

3600 Ózd,
Zrínyi u. 5.sz. 2.969 nincs adat 8 db

tehergépk

Ózdi
Hulladékgazdálkodási

Kft
Mg.-i és élelm.ip.

nem veszélyes hull.
Ózdi

Hulladékgazdálkodási
Kft

3600 Ózd,
Zrínyi u. 5.sz          546 nincs adat 8 db

tehergépk

Ózdi
Hulladékgazdálkodási

Kft

A parkfenntartási munkák során keletkező zöld hulladékot az Ózdi KOMSZOLG Kht. gyűjti
össze.

*  2004. év IV. negyedévében üzembe helyezett szalagszűrő préssel a kommunális
szennyvíziszap a korábbi 6%-ról 22% szárazanyag-tartalomig sűríthető, így annak kezelése  is
megbízhatóbbá vált.
A városi hulladéklerakón  az elmúlt években szárazanyag tartalomra vetítve 58.290 t
szennyvíziszap került elhelyezésre
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V.12 táblázat:  A területen működő, egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő szervezetek a
begyűjtés időpontjában

Hulladék
Begyűjtő, szállító

neve
Székhely

(település)

Begyűjtött
hulladék

mennyisége
(t/év)

Begyűjtéshez
használt

szállítóeszköz

Átvevő kezelő
megnevezése

Hulladék
olajok RÁVISZ 96 Kft. Budapest 4,000

teher gk.
és

tartálykocsi

MOL Zalaegerszeg
és

MOL Csepel
Konyhai

eredetű olaj-és
zsírhulladékok

VARIABAU Kft. Eger 1,405 teher gk. BIOFILTER Kft.

Elektronikai
berendezések

hulladékai
a gyártó cég         -

       
0,150 - a gyártó cég

Egészségügyi
hulladékok ZÖLD ZÓNA Kft.

és BORSODKOMM Kft.

Budapest
Miskolc 49,869 teher gk.

STERIFANT
HUNGÁRIA Kft.

és 
BORSODKOMM Kft.

Fényképészeti
ipar hulladékai EZÜSTVISSZANYERŐ

Kft.
Budapest 2,400 teher gk. EZÜSTVISSZANYERŐ

Kft.
Laboratóriumi

hulladékok SEPTOX Kft. Budapest 0,900 teher gk. SEPTOX Kft.

Akkumulátor
hulladékok BORSODKOMM Kft. Miskolc 0,320 teher gk. ÉMK Kft.
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V.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység
általános ismertetése, értékelése

A tervezési területen  szilárd kommunális hulladék és települési folyékony hulladék ár-
talmatlanítása történik. 

 A kommunális szilárd hulladék vonalban begyűjtés és bejelentés alapján eseti nagy-
konténeres kiszállítás útján kerül elhelyezésre. Az Ózdi KOMSZOLG KHT, 2004 júliusától
pedig az Ózdi HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI   Kft. végzi Ózd város egész területén a kom-
munális hulladék gyűjtését. A hulladék a Gálvölgye út végénél kialakított hulladéklerakóban
kerül deponálásra.

A települési folyékony hulladékot  (EWC: 20 03 04)  eseti bejelentés alapján az Ózdi
Vízmű Kft. gyűjti be.  Kezelése a városi szennyvíztisztító telepen a közcsatornán beérkező
szennyvízzel együtt történik.

A keletkező hulladékok települési szilárd hulladékok (EWC: 20 03 01 egyéb települési
hulladék,  ideértve  a  kevert  települési  hulladékot  is),  melynek éves  mennyisége 49349 m3

(32.173 tonna). A telephelyen a tervezés bázisévéig elhelyezett mennyiség 1.218.074 m3 volt.
Kiszállítás a telephelyről nem történik.
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 V.13 táblázat  Engedélyezett, illetve hosszabb távon tovább működő lerakók bemutatása

Lerakó típusa Gyűjtési
körzet

Lerakott
hulladék

t

Lerakott
hulladék-

mennyiség
(t/év)

Engedélye
zett

kapacitás
(m3)

Potenciális
szabad

kapacitás (m3)

Kommunális
szilárd hulladék
és kommunális
szennyvíziszap

Ózd
város 731.306 32.173 n.a. n.a.

V.14. táblázat  A kezelt hulladékok hasznosítási, ártalmatlanítási arányai

Hulladék
Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb módon

kezelt
% t/év % t/év % t/év % t/év

Települési szilárd
hulladék(vegyes) és

kommunális
szennyvíziszap

0 0 0 0 100 32.173 0 0
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 V.15. táblázat   A használt gépjárművek legfontosabb műszaki adatai

Rendszám Típus Felépítmény
Rakodható
max. tömeg

kg
Hengerűrtartalom

cm3

Hajtóanyag Gyártási
év

CDB-396
IFA

W50L/K
PSZG-40

UNIKON H-
5000 4400 6560 Diesel 1986

CDB-055
IFA

W50L/K
PSZG-40

UNIKON H-
5000 4400 6560 Diesel 1990

CTK-456 RENAULT
UNIKON H-

5000 4600 4000 Diesel 1994

AEX-721
IFA

W50L/FG
UNIPORM H-

8 3200 6560 Diesel 1984

CCX-379
IFA

W50L/FG
UNIPORM G-

8 3200 6560 Diesel 1989

FGG-081 STEYR
991.200

MUT
ROTOPRESS

205
4700 9726 Diesel 1985

IAJ-423 STEYR
18S26

MUT
ROTOPRESS

205
9800 6595 Diesel 1997

GGE-425 ÖAF 16.192
FA

MUT
ROTOPRESS

205
4900 9510 Diesel 1983
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 V.1.2.1 A szilárd hulladéklerakó adatai

Létrehozása: 1968.
Területe: 5 ha 7488 m2

Elhelyezkedése: Ózd-külterület, 0518 hrsz alatt

 A hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonviszonyok

A hulladéklerakó tulajdonosa: Ózd város Önkormányzata
3600 Ózd, Városház tér 1.sz.

A hulladéklerakó kezelője: Ózdi HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Kft.
                                                           3600 Ózd, Zrínyi út  5.sz.

A hulladéklerakó üzemeltetője: Ózdi HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Kft.
                                                           3600 Ózd, Zrínyi út  5.sz.

1.  A telephelyen működő létesítmények

21.)irodaépület (fürdőszoba, víz, áram, emésztőgödör)
22.)betongarázs átmeneti tűzivíz tartállyal 

V.1.2.2.  A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése

Települési szilárd  hulladékok és kommunális szennyvíziszap kezelése

A telephelyen települési szilárd hulladék ártalmatlanítása történik, mechanikus előkezeléssel
(tömörítés). A telephelyen hulladékhasznosítás nem történik, hulladék nem kerül értékesítésre.
Csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtése és további hasznosítása nem megoldott.

A hulladéklerakást az alábbi szempontok szerint végzik:
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Települési szilárd hulladék elhelyezése a hulladéklerakóban

         
A portánál lévő sorompót a nyitvatartási időn kívül zárva kell tartani. A nyitvatartási    időről
szóló tájékoztató táblát a portánál jól láthatóan ki kell függeszteni 
 (Nyitvatartási idő: hétfőtől szombatig 6 - 18 óráig).

A hulladékot  csak  az  üzemeltető,  illetve  a  megbízott  térmester  jelenlétében  lehet  üríteni.
Amennyiben  ürítés  közben,  vagy  az  azt  követő  szemrevételezéskor  a  lerakón  el  nem
helyezhető  anyagokat  tapasztal,  intézkedik  az  ürítés  leállításáról,  illetve  a  le  nem rakható
anyagok visszarakásáról.

A lerakott hulladék tömörítése

A lerakott  hulladékot  –  a lerakási  technológiától  függetlenül  –  tömöríteni  kell,  ezáltal
csökken a hulladék térfogata, nő a lerakó befogadóképessége, másrészt kedvezőbb a lerakó
vízháztartása, állékonysága és utólagos süllyedése. A hulladék az önsúly és a szerves anyagok
bomlása  révén  is  tömörödik,  a  tömörödés  mértéke  függ a  külső  tényezőktől,  a  gyűjtő  és
szállító járművek típusától, a feltöltési technológiától, tömörödés eszközeitől.
A hulladék tömörítése szállító járművekkel, vagy speciális célgépekkel végezhető (pl.: földmű
építésben használt gép), de hatékonyabb az erre a célra kialakított kompaktor.

Kompaktor nem áll rendelkezésre, ezért a lerakott hulladékot 1968 óta lánctalpas dózerral
tömörítjük. A dózer korlátozott  tömörítés megvalósítására alkalmas melynek aránya 1:5. A
lerakott hulladékot hetente kétszer (ha szükséges, többször) tömöríteni kell.

-      Előkezelt iszap elhelyezése a lerakóban  

A hulladéklerakóban csak olyan – biológiai, kémiai, illetve hőkezeléssel, legalább 6 hónapig
tartó tárolással, vagy más kezeléssel nyert – szennyvíztisztításból származó hulladék, illetve
csatornaiszap  helyezhető  el,  melyben  a  fekál  coli-  és  streptococcus   szám  ml-ben  mért
mennyisége a kezelés során az eredeti érték 10 %-a alá csökkent.

A  kommunális  hulladék  és  a  szennyvíziszap  együttes  kezelésének  feltétele  az  előzetesen
rothasztott  és olyan mértékben besűrített,  illetve víztelenített  iszap,  hogy az megfeleljen a
22/2001 (X. 10.) KöM rendelet 5. § (1) bekezdés bc) pontjában foglaltaknak.

-    A lerakás irányításának és ellenőrzésének módja  

A  hulladéklerakó  üzemeltetője  köteles  rendszeresen  ellenőrizni  az  engedélyben  foglalt
előírások betartását, különös tekintettel a következőkre:
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- elsődleges technológiai építmények és berendezések műszaki állapota,
- a hulladéklerakó szivárgásának megfigyelésére szolgáló eszközök működőképessége, 
- felszín alatti vizek minősége,
- a hulladéklerakó területéről elvezetett vizek minősége (csurgalékvíz),
- a biztonsági célokat szolgáló létesítmények, vízelvezető rendszerek működőképessége.
Az  ellenőrzési  eljárások  során  tapasztaltakat  az  üzemi  naplóban  kell  rögzíteni,  melyet
folyamatosan kell vezetni és azt a lelépő műszak át kell, hogy adja a kezdő műszaknak.
Az üzemi naplóba a következőket kell lejegyezni:

- a telep üzemével kapcsolatos minden eseményt, 
- a bejegyzés időpontját,
- a műszakvezető (telepvezető, vagy helyettese) nevét és a szolgálat átvételének időpontját,
- a szolgálatban lévő kezelők nevét és a munkába lépés időpontját,
- a gépi berendezések működtetésére vonatkozó adatokat, az indítás és leállítás időpontját, a

működtetés időtartamát,
- a  gépi  berendezések  üzemében  tapasztalt  rendellenességeket,  elhárításukra  tett

intézkedéseket,
- védelmi berendezések eltávolítására kiadott intézkedéseket,
- a telep ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket,
- a  karbantartások  idejét,  az  ehhez  felhasznált  anyagok  mennyiségét,  az  esetleges

baleseteket, ezek okait,
- egyes műszerek hitelesítési adatait,
- a mintavétel módját, idejét, elemzés fontosabb adatait.

Az  ellenőrzési,  megfigyelési  eljárások  során  észlelt  környezetszennyezésről  az  üzemeltető
köteles  az  illetékes  Környezetvédelmi  Felügyelőséget  8  napon  belül  értesíteni,  illetve  a
szennyezés megszüntetését megkezdeni és saját költségén végrehajtani.

-    A lerakási technológia során alkalmazott létszám és eszközigény  

A  lerakó  üzemeltetője  köteles  gondoskodni  a  megfelelő  létszámú  és  képzettségű
kezelőszemélyzetről, a dolgozók számára szakmai továbbképzésről, oktatásról.

A kezelőszemélyzet az alábbi személyekből áll:

- telepvezető, aki elsősorban felelősséggel tartozik a depónia és a berendezések szakszerű
kezeléséért, irányítja, ellenőrzi a működést. Meghatározott munkavédelmi vizsgákkal kell
rendelkezni a, hogy a kezelőszemélyzet munkavédelmi oktatását elláthassa,

- portaszolgálat, ahol a hulladék átvételéről szóló nyilvántartási könyvet vezetik,
- szakmunkás, aki a gépek kezeléséért felelős,
- szükség van felelős kezelőre (térmester), aki a lerakóhely tényleges és állandó kezelője,

figyeli és karbantartja az egész létesítményt, legfontosabb feladata, hogy a lerakó és kezelő
létesítmény  optimális  üzemeltetését  biztosítja.  Nehézgépkezelő  vizsga  birtokában
átmenetileg helyettesítheti a gépkezelőt. Üzemi naplót kell vezetnie.

A lerakó berendezéseit csak egészséges dolgozók kezelhetik. Az üzemeltetőnek biztosítania
kell az időszakos orvosi vizsgálaton való részvételt.
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Az üzemeltetéshez szükséges gépek:
- lánctalpas dózer (a lerakott hulladék tömörítéséhez)
- billenőplatós teherautó (a telepen belüli anyagok szállítására).

Az üzemeltetéshez szükséges eszközök, járulékos létesítmények:
- iroda a hulladéklerakónál (fürdőszoba, víz, áram, emésztőgödör)
- fűtetlen garázs a gépeknek.

Felállításuk átmeneti szerkezetekből is megoldható.

-      A lerakott hulladék nyilvántartási rendje  

A  hulladéklerakó  üzemeltetőjének  nyilvántartást  kell  vezetnie  a  lerakott  hulladék
mennyiségéről és jellemzőiről, különösen:
- a beszállító jármű rendszáma
- a jármű érkezésének és távozásának időpontja
- a hulladék mennyisége (m3)
- a hulladék eredete, minősítése,
- a termelő, birtokos megnevezése.
Az adatokat az üzemi naplóban kell rögzíteni. Az üzemeltető a lerakásra kerülő hulladékokról
minden esetben írásos átvételi elismervényt köteles adni.

Az üzemeltető, illetve a megbízott, portaszolgálatot ellátó személy egyéni beszállítók,

alkalomszerűen beszállító cégek, vállalkozók esetén a helyszínen állítja ki a számlát. Külön

megállapodás  alapján  az  Ingatlankezelő  Iroda,  a  Vízmű  és  az  ÓAM  által  beszállított

hulladékot külön regisztrálják, majd egy összegben a hónap végén számlázzák.

Üzemelő létesítmények műszaki állapotának leírása

A portaépület 1987-ben épült. Magában foglalja a hulladéklerakó portaszolgálatának
ellátásához  szükséges  helységeket.  Rendelkezik  egy  irodahelységgel,  amely  alkalmas  a
nyilvántartások tárolására és vezetésére, a szükséges közművekkel (zuhanyzó, mellékhelység),
valamint  egy étkezővel.  A fűtés hagyományos tüzelési  eljárással,  fával történik.  Az épület
2003-ban fel lett újítva és teljesen ki lett festve. Műszaki állapota megfelel a kijelölt feladatok
elvégzéséhez.

A hulladéklerakó területén található egy poháröntéssel készült betongarázs (telepítve
2003. évben), amely biztosítja a térmester számára szélsőséges időjárási körülmények között a
tartózkodást. Ebben található továbbá egy készenléti tüzivíz tartály (telepítve 2003. évben). A
tartály  800l  víz  befogadására  alkalmas  acéllemezből  készült.  Funkciója  az  esetlegesen
kialakult kisebb tüzek oltása, vagy az oltás megkezdése. A tartály minden télen leeresztésre
kerül  a  szétfagyás  elkerülésének  érdekében,  majd  március-április  hónapban  kerül  újra
feltöltésre.
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A telepen elhelyezett műszaki létesítmények megfelelnek az előírt feltételeknek, állapotuk a
működés szempontjából kielégítő.

Települési folyékony hulladékok kezelése

A települési folyékony hulladékok  begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását  az Észak-
Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség  2003. december 8-án kelt, 7337-18/2003 sz.
határozata alapján  az Ózdi VÍZMŰ Kft. /3600 Ózd, 48-as út 4.sz./ végzi.

A városi  szennyvíztisztító  telepre /3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u.5.sz./  a kommunális
szennyvíz közcsatornán keresztül vagy szippantó kocsikkal kerül.

Közcsatornán beérkező kommunális szennyvizek mennyisége :

lakossági:           543 m3/nap /becsült/
intézményi:                                                                               1.500         m3/nap      /becsült/
együtt :                                                                                     3.300         m3/nap       /mért/   
A mérő berendezés 2004.  IV. negyedévében lett üzembe helyezve.

Szippantott kommunális szennyvizek  mennyisége

lakossági:        6.923 m3/év 
intézményi:     1.566 m3/év

A közszolgáltató 3 db szippantó kocsival szállítja a kommunális szennyvizet:

• 2 db  RENAULT  tipusú  ( 6m3  és 8 m3  térfogattal)
• 1 db  IFA  tipusú    (5 m3  térfogattal)

A 11.850 m3/d névleges kapacitású ózdi  szennyvíztisztító  telepet  a MÉLYÉPTERV tervei

alapján több ütemben építették meg. Az I. ütem létesítményeit 1962-1966. között kivitelezték,

a próbaüzemet 1967-1968-ban folytatták le. A nagyterhelésű eleveniszapos szennyvíztisztítást

megvalósító első műtárgysor kapacitása 3.500 m3/d volt.

A bővítés II. ütemének a tervei 1969-ben készültek napi 6000 m3 szennyvíz kezelésére. A

kivitelezés 1972-ben fejeződött be. 

Az I.-II. ütem kapacitását a további ütemek tervezésekor a szigorúbb vízminőségi előírások

miatt 5.300 m3/d értékkel vették figyelembe.
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 A szennyvíztisztító telep újabb bővítésére 1978-ban készült kiviteli terv. A terv a III. kiépítési

ütemben napi 8.500 m3, a IV. ütemben pedig 11.850 m3 szennyvízzel számolt.

A telep üzemeltetésére az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 1985. augusztus 13-án

kelt  20.329-5/1985.  sz.  határozatában adott  vízjogi  üzemeltetési  engedélyt a BAZ. megyei

Vízművek Vállalatnak. Ezt az engedélyt az ÉVIZIG 1997. október 9-én kelt H-1074-23/1997.

sz. határozatában az Ózdi Vízmű Kft. nevére átírta.

A  telep  korszerűsítését  a  Kft.  tervezi,  ezért  2001-ben  a  MÉLYÉPTERV  KOMPLEX

MÉRNÖKI Rt. elkészítette a korszerűsítés terveit. Ebből első lépésként 2002-ben megvalósult

egy mélylevegőztető medence.

Az elvi vízjogi engedélyes tervvel a 2003-as PEA pályázaton indult Ózd városa és nyert is,

mely alapján 2004 évben elindult a végleges pályázati anyagok elkészítése.

A telep tisztító kapacitása: 11850 m3/d.

Napjainkban  a  telepet  kisebb  mennyiségű  szennyvíz  terheli.  A  telepen  korábban

mennyiségmérés  nem  volt.   A  2004-ben  beépített  mérő  alapján  a  bejövő  szennyvíz

mennyisége 3.300  m3/ nap értéket tesz ki. 

A  szennyvíztisztító  telep  nagyterhelésű  eleveniszapos  rendszerrel  teljes  biológiai  tisztítást

végez.

A szennyvíztisztító telep tisztítási technológiai folyamata két fő részből áll:

- szennyvíztisztítási technológia (aerob tisztítási folyamat), főbb műtárgyai: rács, homokfo-

gó, Parshall mérőcsatorna, szivattyúház, előülepítő medencék, levegőztető medencék, utó-

ülepítő medencék, recirkulációs gépház, fertőtlenítő medence.

- szennyvíziszap kezelési technológia (anaerob tisztítási folyamat), főbb műtárgyai: iszapsű-

rítő  medencék,  iszapátemelő  medence,  fűtött  előrothasztó,  utórothasztó  gázharanggal,

iszapszikkasztó ágyak.

A 60/90 cm-es főgyűjtőn érkező szennyvíz az iker kézi tisztítású rácson, homokfogón halad

át.
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A rácsszemét korábban vályún, szállítószalagon át konténerbe került, melyet ha megtelik, a

városi szeméttelepre szállítanak. Jelenleg a rácsszemét eltávolítás kézi úton történik. 

A homokfogóból kiemelt homokot ugyancsak konténerbe gyűjtik és a szeméttelepre szállítják.

A  beérkező  nyers  szennyvizek  mennyiségét  korábban   Parshall  csatornán  mérték,  amely

tönkrement. Így az elmúlt években mérésre nem volt lehetőség. 

Jelenleg ez a probléma már megoldott.

A szennyvíz ezután a gépházban lévő szivattyúk segítségével a 2 db Dorr-típusú előülepítő

medencébe  kerül,  ahol  az  ülepíthető  anyagok  leválasztása  történik  meg.  Ezt  követően  a

szennyvíz biológiai tisztítását 2 db levegőztető medence biztosítja (1 mélylevegőztetésű és 1

rotoros).  A  képződő  eleveniszap  elválasztása  a  tisztított  szennyvíztől  a  3  db  Dorr-típusú

utóülepítőben történik meg.

A fertőtlenítő  medence 100 m3 térfogatú.  A fertőtlenítés  klórgáz adagolással,  ADVANCE

készülékkel, vagy hypo adagolással történik.

Az  utóülepítőből  és  az  előülepítőből  származó  kevert  iszap  Dorr-típusú  ülepítőben  kerül

sűrítésre, majd hőcserélős előmelegítés után iszaprothasztásra.  Két elő- és egy utórothasztó

tér áll rendelkezésre az anerob rothasztásra. A keletkező gáz fűtésre illetve fáklyázásra kerül.

Korábban a kirothadt iszapot iszapszikkasztó ágyakra engedték, majd a városi szeméttelepre

szállították, amelynek mennyisége 8000-9000 m3/év a felújításra szoruló rothasztók miatt igen

változó volt (3-16% szárazanyag tartalommal/. 

A  szalagszűrő  prés  üzembe  helyezésével  a  probléma  megszűnt,  a  szennyvíziszap  22%

szárazanyag tartalomig sűríthető.

A telepre  szippantott  szennyvizet  is  szállítanak,  amelynek fogadására  az  1.  sz.  előülepítő

medencét alakították át. A szennyvíz bevezetésére uszadék fogórács van kiépítve.

A technológiában az iszapkezelés okozza a legnagyobb problémát.

A városi lerakón az elmúlt évek alatt elhelyezett szennyvíziszap becsült mennyisége 58.290

tonna mennyiséget tett ki szárazanyagra vetítve.

Az  iszap  elhelyezése  a  városi  szeméttelepen  megtűrt  állapot  és  ideiglenes  jellegű.  A

szennyvíztisztító fejlesztése során megoldásra váró feladatok közé tartozik a szennyvíziszap

megfelelő elhelyezése, illetve hasznosításának megoldása.
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V.1.3.  A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismerte-
tése

A város területén több helyen illegális szemételhelyezés történik.. Ezek feltárását követően

meghatározott ütemterv alapján évente felszámolják azokat.

 Jelen hulladékgazdálkodási terv II. 2. fejezete és II.3. táblázata  foglalkozik ezzel a kérdéssel.

V.2.  A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
HELYZETELEMZÉSÉNÉL ELŐÍRTAKON TÚL ISMERTETENDŐ
TÉNYEZŐK

2006. január 1-től a tervek szerint  Ózd város  és környezetébe tartozó 8db társult  további
település a Sajó-Bódva völgyi regionális lerakón helyezi el a települési szilárd hulladékát.
Ennek részleteire a jelen terv VI.2. fejezetében térünk ki.

V.2.1. A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen

Jelenleg a tervezési területen   másodnyersanyag visszanyerés nincs. 
Az országos és regionális tervekben szereplő hasznosítási arányok eléréséhez szükséges feltétel
a  szelektív  hulladékgyűjtés  bevezetése,  ugyanakkor  az  egyes  hulladéktípusok  lerakására
vonatkozó részleges vagy teljes tilalom. A lerakási költségek várható emelkedése is szükségessé
teszi az egyes hulladéktípusok eltérítését a lerakástól.

A települési szilárd hulladékból történő másodnyersanyag visszanyerés céljából biztosítani kell
a hasznosítható papír, fém, üveg, műanyag stb. frakcióknak a hulladék többi részétől történő
elkülönített gyűjtését és begyűjtését.

A hasznosítás  legfontosabb feltétele  a szelektív  hulladékgyűjtési  infrastruktúra biztosítása,  a
hulladékgyűjtő  szigetek  kialakítása,  a  szigeteken  üveg,  papír és  műanyag hulladékok
elkülönített gyűjtésére alkalmas konténerek elhelyezése.

Az  Ózdi   HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Kft.  előzetes felmérése szerint  a  kísérleti  üzem
megvalósításához egy folyamatban lévő Zöld Forrás  pályázat keretében  Ózdon 11 db, a 
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vonzáskörzetében  további  14  db  gyűjtő  sziget  kialakítása  szükséges.   Az  ISPA-program
keretében  a  végleges  üzemmenet megvalósításához  33  db  gyűjtősziget,  valamint  egy
hulladékgyűjtő  udvar  kiépítése  történik,  és  3  db  új,  tömörítős  gépjármű beszerzésére is  sor
kerül.

A  szelektív  gyűjtés  másik  kritikus  pontja  azoknak  a  hasznosítási  lehetőségeknek  a
feltérképezése,  amelyek  még  gazdaságosan  szállítható  távolságon  belül  fogadni  képesek  a
szelektíven gyűjtött hulladékot.

V.2.2. A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves
hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló és
egyéb kezelő kapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése.

 A  települési  szilárd  hulladékban  a  biológiailag  lebontható  hányadot  a  papír  és  a  zöld
(növényi), háztartási (konyhai) hulladék mennyisége jelenti.

    Ezek képződő mennyisége becsléssel meghatározható.

  V.16. táblázat  A kiszállításra kerülő biológiailag lebomló szerves települési hulladékok adatai

Biológiailag lebomló szerves hulladék
mennyiség

% t/év

Lerakásra
kerül, %

Lebomló szervesanyag-
tartalom, t/év

42,78 13 764 100 1339

V.3.   A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL VALÓ
GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE

V.3.1.  A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi
gyűjtés körzetenként

A  hulladékgazdálkodási  törvény  /Hgt./   úgy  rendelkezik,  hogy  azokat  a  lakosságnál
hulladékká  vált  folyadékokat,  amelyeket  nem  vezetnek  el,  és  nem  bocsátanak  ki
szennyvízelvezető  hálózaton,  illetve  szennyvíztisztító  telepen  keresztül,  folyékony
hulladéknak kell tekinteni és arra a törvény rendelkezései az érvényesek (3.§ d.) A 
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települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenységek  végzésének  feltételeit  a
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szabályozza.

A Hgt. Előírja, hogy az Önkormányzat köteles közszolgáltatást biztosítani, a közszolgáltatót
helyi rendeletben megnevezni.

Az  Önkormányzat  felelőssége a  kiválasztás  során  vizsgálni  azt,  hogy  a  szükséges
engedélyekkel  rendelkezik-e  a  szolgáltató,  és  csak  azt  választhatja,  amelyik  az  összes
jogszabályi feltételeknek megfelel.. 
A  Hgt.  20.§-a egyértelműen meghatározza  a  települési  folyékony hulladékokra  vonatkozó
előírásokat, az ingatlantulajdonosok kötelezettségeit.
Az  ingatlantulajdonosok  felelőssége az  ingatlan  területén  keletkező  szennyvíz  tárolására
szolgáló létesítmények előírás szerinti megvalósítása, a keletkező szennyvizek elszállíttatása,
amely  az  erre  a  feladatra  jogosult,  megfelelő  engedéllyel  rendelkező  közszolgáltató
vállalkozók igénybevételével lehetséges.

V.17. táblázat  A begyűjtött települési folyékony hulladék mennyisége

Begyűjtő neve Székhelye Begyűjtött
mennyiség 

t/év

Kapacitás,
engedélyezett

mennyiség
t/év

Kezelési mód

Ózdi VÍZMŰ
Kft.

3600 Ózd,
48-as út. 4.sz.

10. 532
80  t/nap

29. 200 t/év

Települési
folyékony

hulladékok 
begyűjtése
szállítása

ártalmatlanítása a
városi

szennyvíztisztító
telepen

V.3.2.  A települési folyékony hulladék kezelése

A települési  folyékony hulladékok  begyűjtését  ,  szállítását   és  ártalmatlanítását   hatósági
engedély birtokában  az  Ózdi  VÍZMŰ Kft.  végzi   A  folyékony hulladékok  begyűjtése  és
szállítása   tartálykocsikban történik.
A  már kiépített szennyvízcsatorna hossza: 52,8 km.
A  szennyvízhálózatba  bekapcsolt  lakások  száma:  7749  db,  a  lakások  száma  a  tervezési
időszak kezdetén 14951 volt.  Így a lakások  mindössze  52%-a csatornázott.

A  városban  a  begyűjtöttnél  valószínű  több  folyékony  hulladék  keletkezik,  mivel  a
csatornázatlan területeken az emésztő gödrökből a szennyvíz egy része a talajba szivárog.
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Az alkalomszerű szippantás miatt a tárolóeszközökben gyűjtött települési folyékony hulladék
jellegzetessége, hogy – mivel nem a keletkezés időpontjában kerül szippantásra és elszállításra
-, a tárolóeszközök zárt építése esetén is van veszteség a párolgás miatt,  illetve a hosszabb
idejű  tárolás  alatt  meginduló  biológiai  folyamatok  következtében  végbemenő  természetes
sűrűsödésből eredően. Amennyiben a tárolók zártak, a tárolás során adódó párolgás miatt a
keletkező  nyers   szennyvíznél  20%-kal  kevesebb  szennyvízmennyiség  kezeléséről  kell
gondoskodni.
Amennyiben a tároló a tároló nem zárt, a keletkező szennyvíznek csak kb. 8-9 %-a marad a
tárolóban. A szigetelési hiányosságok miatt a szennyvíz egy része a talajba, onnan pedig a
talajvízbe szivárog.
A  csatornázottság  fejlesztésével  csökken  a  tengelyen  szállított  folyékony  hulladék
mennyisége, ezzel párhuzamosan  kisebb lesz a környezetvédelmi kockázat is. Ugyanakkor
gondot okozhatnak az esetlegesen előforduló illegális begyűjtők.

V.4.  A TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAPPAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
HELYZETELEMZÉSE

V.4.1.  A városban keletkező települési szennyvíziszap mennyisége
A beszállított  szennyvizek tisztítása  során a  szennyvíztisztító  telepen jelentős  mennyiségű
szennyvíziszap keletkezik.

V. 18. táblázat  A szennyvíztisztítók közműveiben keletkezett iszap mennyisége

Szennyvíztisztító mű
telephelye

Összes mennyiség
t/év

Összes mennyiség
szárazanyag

t/év *
Ózdi Szennyvíztisztító Telep
3600 Ózd,  Kovács-Hagyó

Gyula u. 5.sz.
13. 218 793

*  az iszap 6 %-os szárazanyag-tartalmára vetítve

V.4.2.   A tervezési terület szennyvíziszap-kezelési jellemzői, hasznosítási módjai, haszno-
sított mennyiség és aránya, további hasznosítási lehetőségek, ártalmatlanított mennyiség
(lerakás) és aránya

A tervezési területen  a keletkező szennyvíziszapot nem hasznosítják.
A szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap teljes mennyiségét a városi kommunális
hulladéklerakón helyezik el.  Ez pillanatnyilag egy megtűrt állapot és ideiglenes jellegű.
Az iszap hasznosítására több lehetőség is kínálkozik, de ezek mind beruházás-igényesek.

39



V.19. táblázat  A települési szennyvíziszap ártalmatlanítása

Ártalmatlanítást végző
neve/telephelye

Ártalmatlanítás
módja

Alkalmazott
technológia

Ózdi
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

Kft.
/Gál-völgyi kommunális

hulladéklerakó/

lerakás víztelenítés nélkül

A  kommunális  szennyvíziszap  mezőgazdaságban  történő  elhelyezése engedélyhez  kötött
tevékenység,  amit   talajtani  szakvélemény  alapján   a  közegészségügyi,  állategészségügyi,
környezetvédelmi  és  vízügyi szakhatóság,  valamint  az  Önkormányzat  hozzájárulása  után  az
illetékes tájvédelmi hatóság  engedélyez.

Az  iszap  elhelyezéseknél  korábban  a  problémát  az  okozta,  hogy a  szikkasztásra  nem  volt
elegendő idő, ezért az iszap szárazanyag-tartalma a szikkasztás után is csak 6-8 % volt, ami még
folyékony állagúnak minősült.  Az iszapkezelésben előrelépést  jelentett  a  2004-ben beépített
iszapvíztelenítő  berendezés,  mellyel az iszap szárazanyag tartalma 22%-ig növelhető.  Ez az
iszap már lapátolható állapotú, amely elősegíti a mezőgazdaságban történő elhelyezést.

Másik lehetőségként kínálkozik egy korszerűbb megoldás, az iszap komposztálása. Ebben az
esetben problémát jelenthet a befogadó készség hiánya.

A szilárd kommunális lerakón történő ártalmatlanítás  esetén ki kell  elégíteni a 22/2001.
(X.10.) KöM rendeletben előírt követelményeket

VI. FEJEZET  AZ ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK
MEGHATÁROZÁSA

A tervezési területen a tervezés folyamán az elérendő hulladékgazdálkodási célokat  a Hgt., az
Országos  Hulladékgazdálkodási  Terv  és  az  Észak-Magyarországi  statisztikai  régió
hulladékgazdálkodási  tervben megfogalmazott célkitűzéseket vettük figyelembe. 
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VI.1.   A HULLADÉKKELETKEZÉS CSÖKKENTÉSI CÉLKITŰZÉSEI
A  TERVEZÉSI  TERÜLETEN,  A  TERVIDŐSZAK  VÉGÉRE
VÁRHATÓAN  KELETKEZŐ  HULLADÉKOK  MENNYISÉGE  ÉS
ÖSSZETÉTELE

VI.1.1.  A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása

A  települési  szilárd  hulladékok  nagyobb  mennyiségi  csökkentésére  gyakorlatilag  nincs
lehetőség, viszont a szelektív módon gyűjtött frakciók hasznosítása lehetőséget nyújt arra hogy
ezek részben kikerüljenek az ártalmatlanításra kerülő szilárd kommunális hulladékok közül.
Magyarországon  végzett  vizsgálatok  szerint  a  települési  szilárd  hulladék  összetétele  a
következők szerint alakul:

VI. 20. táblázat  A települési szilárd hulladék jellemző összetétele Magyarországon
    (m/m %-ban)

Hulladékalkotó
Főváros és nagyobb

városok * Országos átlag **
Papír 18-20 15-17

Műanyag 12-15 5-7
Textil 5-6 3-4
Üveg 4-5 3-4
Fém 3-4 3-4

Szerves (bomló) 30-32 35-40
Szervetlen 20-25 25-30
Összesen: 100 100

*  szabvány szerint mért érték

** szakmai becsléssel meghatározott érték  /Köztisztasági Egyesülés/

 A másodnyersanyagként potenciálisan hasznosítható alkotók (papír, műanyag, fém, üveg, tex-
til) jelenlegi részaránya a fővárosban és a nagyobb városokban 40-45 m/m %, országos átlag-
ban 25-30 m/m %. 

A biológiailag bontható szervesanyag-tartalom országos átlagértéke relatíve magas, ami - te-
kintettel a lerakással történő ártalmatlanítás hazai dominanciájára (a kezelt hulladék kb. 85%-
a lerakásra kerül) és a Hgtv.-ben rögzített lerakandó szervesanyag-tartalom fokozatos reduká-
lására vonatkozó kötelezés betarthatóságára -, igen komoly feladatot jelent a települési hulla-
dékgazdálkodással foglalkozó szakvállalkozások számára. 

A fejlett iparú európai országokban a települési szilárd hulladék másodnyersanyagként vagy
energiahordozóként hasznosítható anyagtartalma a hazai relációhoz képest lényegesen kedve-
zőbb (pl. a papírtartalom a 35-45 m/m %-ot, a műanyagtartalom a 10-15 m/m %-ot, az üveg-
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tartalom a 8-10 m/m %-ot eléri), míg a biológiailag bontható szervesanyag-tartalom általában
20-25 m/m % alatt marad. 

Nem véletlen tehát, hogy az utóbbi évtizedben kiemelt szerepet kaptak ezekben az országok-
ban a különböző hasznosítási technikák és a hasznosítást segítő elkülönített (szelektív) hulla-
dékgyűjtési megoldások. 

Európában a hulladék másodnyersanyagkénti, illetve energetikai hasznosítását kívánják előse-
gíteni a tagállamok számára kötelező irányelvek, amelyek egyrészt a csomagolóanyagokra,
csomagolási hulladékok kezelésére (94/62/EK irányelv), másrészt a lerakásra kerülő hulladék
biológiailag bontható szervesanyag-tartalmának redukálására (99/31/EK irányelv) vonatkoz-
nak

. (A hivatkozott irányelvekben előírtak hazai jogrendszerben történő érvényesítésére a jogsza-
bályok megszülettek: 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet és 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet). 

A hosszú távú hazai célkitűzéseket ezek figyelembe vételével határozták meg. A feladatok tel-
jesítése a szelektív gyűjtéssel kapcsolatos másodnyersanyag hasznosítással és a szerves anya-
gok komposztálásával, valamint a termikus hasznosítási eljárások alkalmazásával érhető el. 

A teljes gyűjtött települési hulladékmennyiségnek átlagosan jelenleg kb. 15-20 %-át gyűjtik
szelektíven az európai országokban, de néhány esetben (pl. Németország, Hollandia, Svájc,
Svédország, Ausztria) ez az arány eléri a 25-30 %-ot.

A teljes kezelt települési hulladékmennyiségre vonatkoztatva a másodnyersanyagkénti haszno-
sítás európai átlaga kb. 10 % (Németországban 16 %, Dániában 19 %, Svájcban 22 %, Hollan-
diában 16 %, Svédországban 16 %), a termikus hasznosítás átlagértéke kb. 25 % (Németor-
szágban 36 %, Dániában 45 %, Svájcban 59 %, Hollandiában 35 %, Svédországban 47 %,
Franciaországban 42 %).

A biológiailag lebontható szervesanyag-tartalom komposztálással történő hasznosításának eu-
rópai átlaga kb. 6-8 % (Ausztriában 17 %, Svájcban 7 %, Dániában 8%, Hollandiában 5 %,
Franciaországban 10 %, Spanyolországban 17 %, Olaszországban 7 %, Németországban 4 %).

Jellemző, hogy azokban az országokban nagyobb a másod-nyersanyagkénti hasznosítás mérté-
ke, ahol a termikus eljárások is egyre jellemzőbbek. A komposztálásos hasznosítás tekinteté-
ben viszont mint látható, nem ilyen egyértelmű a helyzet. A jelzett országos átlagtól természe-
tesen egyes körzetekben, városokban igen eltérő értékek tapasztalhatók. 

Az eddigi hazai és külföldi tapasztalatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy ha lassan
is, de folyamatosan növekszik a hulladékban a hasznosítható összetevők és az energetikailag
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kedvezőbb alkotók, illetve tulajdonságok aránya. Ennek alapvető oka az életszínvonal, az élet-
mód javulása és a fogyasztási szokások változása. 

További befolyásoló tényezők:

• az iparszerkezet átalakulása

• gyűjtési terület, valamint annak általános gazdasági helyzete, 

• a helyi és regionális különbségek a gazdasági erő, a szociális és területi struktúra tekin-
tetében, 

• az adott térség hulladéktermelőinek rendelkezésére álló hulladékkezelési alternatívák, 

• a helyi hulladékkezelési díjak nagysága és rendszere stb., amelyek jelentősen befolyá-
solják a keletkező települési szilárd hulladék lokális összetételének alakulását.

Mindezek figyelembe vételével a hazai települési szilárd hulladék átlagos összetételét tekint-
ve, 2010-ig tendenciájában várható:

• erőteljesen növekszik a papír (várhatóan 23-25 %-ra), és a műanyag (várhatóan 10-12
%-ra) részaránya, 

• enyhébben nő az üveg és a fém részaránya, 

• csökken a szervetlen maradékok (várhatóan 20 % alá) és a biológiailag bontható szer-
ves összetevők (várhatóan 30-35 %-ra) részaránya, 

• a hulladék fűtőértéke a jelenlegi 6000-6500 kJ/kg-ról 7500-8000 kJ/kg-ra növekszik
(ennek különös jelentősége van hosszú távon a termikus hasznosítási módszerek alkal-
mazásánál). 

Az összetétel jelzett változásával együtt jár a hulladék további fellazulása, azaz térfogatsűrű-
ségének csökkenése, ami országos szinten a jelenlegi városi értékek elérését fogja eredmé-
nyezni. Továbbá kiegyenlítettebbé válik a hulladék összetételének szezonális ingadozása, és
egyenletesebbé válik az év során a hulladékkeletkezés üteme. Ezek a változási  tendenciák
egyértelműen meghatározzák az ország települési hulladékgazdálkodási politikája és stratégiá-
ja megvalósítása során alkalmazandó műszaki, gazdasági módszereket és eszközöket. 

Kiemelten hangsúlyozni kell, hogy a korszerű hulladékgazdálkodás korrekt tervezéséhez elen-
gedhetetlen, hogy a kiinduló helyzetet jól reprezentáló, alapos, a szabványos módszer szerint
végzett összetétel-vizsgálatokra sor kerüljön, legalább egy éves időszak alatt. A változások ez-
után évenkénti reprezentatív mintavételezéssel és elemzéssel a tervezéshez és korrekcióihoz
megfelelően követhetők.

Az Országos Hulladékgazdálkodási  Terv célkitűzési  a  települési  hulladékgazdálkodás
továbbfejlesztésére és infrastrukturális feltételeinek meghatározására
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A hulladékgazdálkodás ismertetett alapelveinek és az EU követelményeinek megfelelően ke-
rültek meghatározásra részben a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, részben az időköz-
ben kidolgozott és a Kormány által elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Tervben olyan
hosszú távú célkitűzések, amelyek a települési szilárd hulladékgazdálkodást a jövőben jelentő-
sen megváltoztatják. 

A célkitűzések rövid összefoglalása időrendi sorrendben a következő:

2002-ig:

• A Hgtv.-el összhangban lévő új típusú, hatékony önkormányzati rendeletek hatálybalépte-
tése az illegális hulladéklerakás megakadályozására. 

• A műszakilag nem megfelelő lerakóhelyek környezeti veszélyességének feltárása. 
• Piackonform gazdasági ösztönző rendszer hatályba helyezése a környezeti kockázattal bíró

termékek kiváltására. 
• A hasznosítható hulladék-összetevők visszagyűjtési  és hasznosítási  arányának növelése,

üveg esetében 17 %-ra, műanyag esetében 44 %-ra, fémnél 82 %-ra. 
• Az ország minden településének bevonása a szervezett hulladékgyűjtésbe (2000 fő alatti

lakos számú településen 2003. január 1-ig). 
• Az ország egész területén a regionális hulladékgyűjtő, -szállító körzetek kijelölése. 
• A városi településeken a szelektív gyűjtés gyakorlati megvalósításának megkezdése. 

• Részletes tanulmány készítése a szerves hulladékok szelektív gyűjtésének és a komposztá-
lás bevezetésének Magyarországi lehetőségeiről. 

• A szelektíven  gyűjtött  hulladékok  előkezelő-telepeinek  helykijelölése  és  kapacitásának
meghatározása. 

• Az ország egész területére ki kell alakítani a központi hulladékkezelő, -ártalmatlanító tele-
pek rendszerét. Az ország egész területén el kell végezni az illegális lerakók és a szennye-
zett területek feltárását. 

            2005-ig:
• Életciklus elemzéseken alapuló műszaki fejlesztési feladatok elvégzésével a tartós, illetve

többször felhasználható termékek körének meghatározása. 
• A  hasznosítható  hulladékösszetevők  visszagyűjtési  és  hasznosítási  arányának  növelése

üveg esetében 30 %-ra, papír esetében 51 %-ra, műanyag esetében 61 %-ra, fémnél 87 %-
ra, textilnél 8 %-ra, a biológiailag lebontható szerves hulladékok esetében (2004. július 1-
ig) 25 %-ra. 

• Szelektív gyűjtéssel, komposztálással kapcsolatos projektek támogatása 
= szelektív gyűjtés bevezetése,
= komposztálótelep létesítése,
= szerves hulladékgazdálkodással kapcsolatos kutatás-fejlesztés.

• Szelektív gyűjtési projektek eredményei alapján a komposztálási program kiterjesztése a
biológiailag lebontható szerves hulladékok esetében (2004. július 1-ig) 25 %-ra. 

• Regionális települési hulladéklerakók rendszere és kapacitásbővítése kialakításának meg-
kezdése, illetve folyamatos továbbépítése. 

• Az ország egész területén (többségében) térségi hulladékgazdálkodási rendszerben folyjon
a települési hulladékok kezelése. 

• Az ország városaiban és a 2000 főnél nagyobb lélekszámú településeiben szelektív hulla-
dékgyűjtési rendszert kell üzemeltetni. 
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• A 2000 fő alatti kis településekben is meg kell teremteni az igény szerinti, részleges sze-
lektív gyűjtés feltételeit. 

• Olyan országos hulladéklerakó-kapacitás kiépítése, amely 2010-ig biztosítja a lerakási igé-
nyek fedezését. 

• Az ország területén ne legyen megtalálható már illegális hulladéklerakó-hely, illetve hulla-
dékkal szennyezett terület. 

• Az első 50, műszaki védelem nélküli, legveszélyesebbnek ítélt lerakóhely lezárása, rehabi-
litálása. 

2010-ig:
• Regionális települési hulladéklerakók rendszerének folyamatos kapacitásbővítése, illetve

továbbépítése úgy, hogy maximum 100-120 lerakó telep üzemeljen. 
• Szennyvíziszap hasznosítása  /PEA pályázat keretében/

• A kiépített lerakókapacitás mintegy 5 éves tartalékkapacitással rendelkezzen az országos
átlagos kapacitásviszonyok és ennek területi kiegyenlítettsége tekintetében. 

• A biohulladékok (a biológiailag lebontható szerves hulladékok) szelektív gyűjtésének és
kezelésének kiterjesztése Magyarországon (2007. július 1-ig) 50 %-ra. 

2015-ig:
• A kiépített lerakókapacitás 2020-ig biztosítsa a lerakási igényeket az országos kapacitásvi-

szonyok és a területi kiegyenlítettség tekintetében. 
• A mintegy 300-500 ezer fő népességű hulladékgazdálkodási körzetekben hulladékégető

berendezéssel  való  termikus  hasznosítás  megvalósítása,  a  lerakásra  kerülő  hulladék-
mennyiség csökkentése. 

• A biohulladékok szelektív gyűjtésének és kezelésének kiterjesztése Magyarországon, és a
65 %-os lefedettség elérése (a bomló szervesanyag-tartalom lerakott  mennyisége maxi-
mum a bázisévhez viszonyított mennyiség 35 %-a). 

2020-ig, illetve utána:
• Az országban már csak 10-15 nagy befogadóképességű regionális hulladéklerakó üzemel-

jen tovább. 
• A hasznosítható hulladékösszetevők visszagyűjtési és hasznosítási arányának növelése

üveg esetében 37 %-ra, papír esetében 46 %-ra, műanyag esetében 58 ra, fémnél 90 %-
ra, textilnél 12 %-ra, az egyéb szervetlen hulladékok esetében 10 %-ra. 

• Magyarországon az összes műszaki védelem nélküli hulladéklerakó lezárásra és rekultivá-
lásra kerül. 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet a Kormányváltás miatt (2002 nyarán) az Ország-
gyűlés még nem hagyta jóvá..

A fenti megállapítások szerint a kommunális nem veszélyes hulladékok várható mennyisége
műszaki becslések alapján:

VI. 21. táblázat A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége ( t/év )
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Hulladék

megnevezése

2002

(t/év)

2005

(t/év)

2008

(t/év)

Települési szilárd hulla-
dék

12.200 17.500±100 * 20.150±200**

Települési folyékony hul-
ladék

10.532 nem változik

****

nem változik

****

Kommunális szennyvíz-
iszap

13.218 2.644 ± ***100 2.644 ±100

Építési-bontási és egyéb
inert hulladék

3.240 nem változik nem változik

Mezőgazdasági és élelmi-
szeripari nem veszélyes

hulladék.

546 nem változik nem változik

Ipari és egyéb gazdálko-
dói nem veszélyes hulla-

dék

2.969 nem változik nem változik

Összesen 42.705 37.431±200 40.080±300

*           2005. évben a város mellett a vonzáskörzet térségeiből is érkeznek hulladékok.

**         az életszinvonal emelkedéséből eredő mintegy 15%-os hulladéknövekedés

***      a prognózis 22% szárazanyag-tartalmú iszapra vonatkozik akkor, ha a szennyvízisza-
pot továbbra is a hulladéklerakón helyeznék el.

****    ebben az esetben csökkentő tényező a csatornázási arány várható növekedése, növelő
tényező a talajterhelési díj bevezetése

A  képződő  települési  szilárd  hulladékból   jelenleg  szelektíven  gyűjtött  hulladékáramok
mennyiségének változása jelentősen nem változik. A prognózis az elektronikai hulladékoknál
jelez  évi kb. 8%-os növekedést.
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A szelektív gyűjtés megvalósításával a települési hulladékokból hasznosítható frakciók aránya
évről-évre nagyobb lesz, és a törvényi előírásokat  figyelembe véve várhatóan az alábbiak sze-
rint alakul

VI.22. táblázat  A szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok mennyisége

Hulladék 2002.  (t/év) * 2005.  (t/év)** 2008.  (t/év)**
Papír és karton 1830        550±100             1000± 100  

Műanyag 732         300± 100                      450± 100
Üveg 500        250±100               375± 100
Textil 500         250 ±100               375± 100

Összesen 3562          1350±  100     2220±100

* szelektíven jelenleg nem gyűjtött, országos átlag szerinti eloszlásnak megfelelő mennyisé-
gek az ózdi települési hulladékban 

**szelektív gyűjtés bevezetése után tervezett visszagyűjtött mennyiségek

A régióra vonatkozó célkitűzések szerint a szelektív gyűjtés feltételeinek megvalósulását kö-
vetően 2005-re a fenti hasznosítható hulladékok 50%-át, 2008-ra pedig közel 75%-át  kell el-
különített módon összegyűjteni

A szelektív hulladékgyűjtés megvalósításakor is a fokozatosság elvét  kell szem előtt tartani,
Ózd városra vonatkoztatva ez az arány  kb. 38% és 61 % érték lenne az ideális mennyiség.

VI.1.2.  Csökkentési célok

A települési  szilárd hulladékok  területén törekedni  kell  arra,  hogy a  lerakásra kerülő
hulladékok mennyisége lehetőség szerint a tervezési időszak végéig csökkenjen.
A csökkentés egyik lehetséges módja a  hasznosítható hulladékok lerakás előtti  szelektív
összegyűjtése .
Erre  irányul  az  Önkormányzat  2004.  június  24-én  kelt,  114/KH/2004.  (VI.24.)  számú
Határozata,  amely  szükségesnek  tartja  a  térségi  települési  szelektív  hulladékgyűjtés
megvalósítását. A térségi megállapodás aláíró települések az alábbiak voltak:

• Ózd
• Farkaslyuk
• Arló
• Járdánháza
• Borsodnádasd
• Sáta
• Csokvaomány
• Lénárddaróc
• Nekézseny
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Ózd  város   Önkormányzata  a  gesztor  szerepét  vállalva  pályázatot  nyújtott  be   a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2004. évi” Zöld Forrás” programjához, hogy  az
5.4. „Szelektív hulladékgyűjtés”  megnevezésű  alcélra pályázati támogatást kapjon.
A pályázat keretében  25 db  4 edényzetes  gyűjtősziget  megvalósítása és a begyűjtés 9 db
településen való ellátásához szükséges 1 db speciális begyűjtő gépjármű beszerzését jelölte
meg.
A fenti beruházás bruttó összege 29.750 EFt, melyből  támogatásként 25.000 EFT összeget
kérnek a  minisztériumtól,  a  fent  maradó 4.750EFt-ot   az  Önkormányzat  gesztorként  saját
forrásból  biztosítja.  Erről  a  Képviselő  Testület  411/SzÜ  150/KH/2004.  (VII.16.)  számú
határozata rendelkezik
 A város területén  a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása keretében kezdetben 11 gyűjtő
sziget kialakítása szükséges, ami a  végleges üzemeltetésnél Ózdon még további  33 sziget
kialakítását teszi szükségessé. Ez utóbbi az ISPA-program keretében valósul meg.

A  Sajó-Bódva  Völgye  és  Környéke  Hulladékkezelési  Önkormányzati  Társulás  /
Kazincbarcika, Eszperantó u. 2./ 2000. október 30-án alakult meg, 60 térségi önkormányzat
részvételével. Az időközben csatlakozott önkormányzatokkal együtt a Társulásnak több mint
100 önkormányzat tagja. A Társulás a hulladékgazdálkodási feladatok hosszú távú megoldása
és  ennek  érdekében  EU-források  igénybe  vétele  céljából  alakult.  Az  elnyert  ISPA
támogatással  létesülő  hulladékgazdálkodási  rendszer  keretében  az  alábbi  létesítmények
kerülnek megvalósításra:

1. Hulladékkezelő és feldolgozó telep kialakítása Szuhakáló területén hulladékválogató,
hulladékkomposztáló és építési hulladék feldolgozó üzemrészekkel.

2. Regionális települési szilárd hulladék lerakó telephely és lerakó tér kialakítása kiszol-
gáló és működtető létesítményekkel Sajókaza térségében meglévő Regionális 

      Hulladékkezelő Központ részeként
3. Hulladékátrakó telep létesítése Ózd közigazgatási területén.
4. A projekt területén szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása.
5. A projekt területén megtűrt, környezetet veszélyeztető 5 db hulladéklerakó /Agg-

teleki települési, Edelényi regionális, Ózdi regionális, Kazincbarcikai regionális, Szik-
szói regionális/ rekultivációja.

6. A hulladékkezelő, hulladék feldolgozó telephelyet elkerülő útszakasz megépítése.

Az országos célkitűzések alapjait a Hgt. 56.§-a tartalmazza. Ezek szerint a hulladéklerakókra
méréssel megállapított mennyiségek kerülhetnek lerakásra. Ezen kívül meg kell határozni a
lerakott  hulladék összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását és a biológiailag
lebomló szervesanyag-tartalmat.
A mért értékhez viszonyítva a lerakással ártalmatlanított, biológiailag lebomló szervesanyag-
tartalmat

• 2004. július 1-ig      75%-ra
• 2007. július 1-ig      50%-ra
• 2014. július 1-ig      35%-ra      kell csökkenteni

A  hulladékká  vált  csomagolóanyagok  esetében   2005  július  1-ig  el  kell  érni,  hogy  a
hulladékká vált csomagolóanyagok :

• legalább 50%-a hasznosításra kerüljön,
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• ezen belül legalább 25%-a anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az arány
minden anyagtípusnál legalább  15 % legyen.

A  települési folyékony hulladékok   vonatkozásában a csökkentési célkitűzéseket alapvetően
magában  hordozza  a  Nemzeti  Települési  Szennyvíz-elvezetési  és  –tisztítási  Megvalósítási
Program, amely a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek
közműves elvezetését  és  a  szennyvizek  biológiai  tisztítását,  illetve  a  települési  szennyvizek
ártalommentes elhelyezését valósítja meg három ütemben ( 2008.,  2010.,  2015-ig ) A program
folyamatos  előrehaladásának  megfelelően  a  gyűjtött  és  elszállítandó  települési  folyékony
hulladék mennyisége folyamatosan csökkenni fog.

A város területén a  lakások csatornázottsága mintegy 52%-os. Ezt az arányt a jövőben növelni
kell. A csatornázottság bővítésével a szippantott szennyvizek aránya lényegesen csökken. Ezzel
párhuzamosan a tengelyen történő szennyvíz-szállítás környezeti kockázata is kisebb lesz.

A  kommunális szennyvíziszap szilárd lerakón való elhelyezése egy ideiglenes, megtűrt
állapot, melyre 2004. december 31-ig rendelkezik a város hatósági engedéllyel.
Az iszapvíztelenítő berendezések üzembe állításával a jelenlegi 6%-os szárazanyag-tartalom
kb. 22%-ra lett növelve.  Ennek eredménye képpen a már lapátolható állapotú iszap mind a
mezőgazdasági hasznosításra, mind a további lerakón való ártalmatlanításra alkalmasabbá vált.
 A cél érdekében született a város Képviselő Testületének 451/SzÜ. 163/KH/2004. (VIII.12.)
számú határozata, amely a város költségvetéséből 11. 250 EFt összegű támogatást nyújt az 

Ózdi VÍZMŰ Kft. részére a szennyvíziszap kezeléséhez szükséges szalagszűrőprés
beszerzéséhez.
A szalagszűrő prés beszerzése megtörtént, 2004. október 1-től  üzemel.

VI. 23. táblázat   A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok

Hulladék Csökkentési cél Várható mennyiség 

Települési szilárd hulladék Hasznosítható összetevők
szelektiv gyűjtése

A szelektíven gyűjtött
hulladékok mennyiségével
csökken  a városban keletkező,
ártalmatlanításra kerülő,
lerakott szilárd települési
hulladékok mennyisége. 

Települési folyékony hulladék
Csatornahálózat kiépítése, a

tisztítási technológia
korszerűsítés

A szennyvíztisztítóra befolyó
mennyiség stagnálása mellett
kevesebb szivárog a talajba

Kommunális szennyvíziszap Iszap-víztelenítés
A víztelenítéssel lényegesen
csökken az ártalmatlanításra
kerülő kommunális
szennyvíziszap mennyisége
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VI.2. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI, ÁRTALMATLANÍTÁSI
CÉLKITŰZÉSEK TERVEZÉSE

Az  Önkormányzatnak  közvetlen  módon  nem  feladata  a  területén  keletkező  hulladék
hasznosítása,  nem  feladata  hasznosító  létesítmények  kialakítása,  azonban  a  jogszabályok
ismeretében terveznie kell a jövőbeni hasznosítási célokat, amelyeket a szelektív gyűjtés után
hasznosító szervezetekkel történő átadással teljesít.

Tekintettel  a  Hgt.  által  megfogalmazott  elvárásokra,  2008-ig  meg  kell  tiltani  a  zöld-és
biohulladékok lerakással történő ártalmatlanítását.
Felmerült  kérdésként  a  zöld  hulladékok  és  az  építési  hulladékok  helyi  hasznosítási
lehetőségének a vizsgálata. Ez további koncepció kialakítását igényli egy megvalósíthatósági
tanulmány keretében.

VI.. 24. táblázat  A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok a
tervezési idő végére (2008.-ra)

        Hulladék Hasznosítási,
ártalmatlanítási cél

              % Mennyiség
(t/év)

Papír és karton
anyagában
hasznosítás 54 1000

Műanyag
anyagában
hasznosítás 61 450

Üveg
anyagában
hasznosítás 75 375

Textil
anyagában
hasznosítás 75 375

A hasznosítható hulladékok esetében az előkészítő, feldolgozó és hasznosító rendszert  helyi
szinten kell kialakítani, vagy a településnek csatlakoznia kell a területi vagy országos rendsze-
rekhez

Tekintettel  a  Hgt.  által  megfogalmazott  elvárásokra,  2008-ig  meg  kell  tiltani  a  zöld-és
biohulladékok lerakással történő ártalmatlanítását, helyette a komposztálást kell alkalmazni.
Az ózdi hulladéklerakó nem telt be, de műszaki védelem hiányában nem üzemeltethető tovább
2005. december 31-től kommunális  szilárd hulladék-lerakóként. A lehetséges működési idejét a
hatósági engedélyek határozták meg.
2006. január elsejétől a város és a vonzáskörzetébe tartozó érintett települések   (Farkaslyuk,
Arló,  Járdánháza,  Borsodnádasd,  Sáta,  Csokvaomány, Lénárddaróc,  Nekézseny, )   települési
szilárd  hulladékát   az  ISPA-támogatással  megépített  Sajó-Bódvavölgyi  regionális
hulladéklerakón ártalmatlanítják.

A projekt célja a Sajó-Bódvavölgyi  települések szilárd települési hulladékkezelésének EU
szabályozásnak megfelelő megoldása, és ehhez szükséges műszaki, technikai, szervezeti és
tudati  feltételek  megteremtése,  a  térségben  található  megtelt,  megtűrt  és  illegális
hulladéklerakó helyek felszámolása, a területek rekultiválása
A mintegy 3,4 milliárd összértékű projekt 50% EU és 40 % állami támogatással valósul meg,
a  fennmaradó  10%  beruházási  költséget   a  társult  önkormányzatok   lakosság-arányosan
biztosítják. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések a következők:
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• A Sajó-Bódvavölgyi  régióban  a  szelektív  hulladékgyűjtés  bevezetése,  az  ehhez
szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szál-
lító és kezelőrendszer kiépítése, a szükséges eszközpark megteremtése.

• Regionális hulladékhasznosító központ kialakítása  Sajókaza térségében hulladék-
válogatóval, komposztálóval, építési hulladék előkészítővel, ipari park jellegű kialakí-
tással.

• Sajókaza térségében a már részben meglévő Regionális Hulladékkezelő Központ te-
rületén, annak részeként az EU előírásoknak megfelelő szilárd települési hulladék-
lerakó létesítése.

• Regionális hulladékátrakó állomás létesítése Ózdon.
• A  Sajókaza  térségében  lévő  hulladékkezelő,  valamint  hulladékhasznosító  központ

megközelítésére a lakott – Múcsony-Szuhakálló-Sajókaza-térséget elkerülő útszakasz
megépítése.

• A  régióban,  különösen  az  Aggteleki  Nemzeti  Park  területén  betelt,  illegális  vagy
„megtűrt”, a környezetet, a világörökség részét képező aggteleki karszt és barlang-
rendszert, a vízbázisokat veszélyeztető hulladéklerakók felszámolása, rekultiválá-
sa. A program tartalmazza Ózd, Kazincbarcika, Szikszó és Edelény települések betelt
hulladéklerakóinak rekultivációját is.

A tervezett regionális hulladékgazdálkodási rendszer által ellátott népességszáma 281 ezer fő,
melynek kb.  54%-a  városias  településen  él,  46%-a  pedig  falusias  jellegű  településen.  A
kialakítandó regionális rendszer területén gyűjtendő települési szilárd hulladékmennyiségnek
mintegy 60%-a  keletkezik a háztartásokban és kb. 40%-a az a kereskedelemből és az iparból
kikerülő kommunális jellegű.

A  hulladékgazdálkodási  régió  három  részterületre  osztható  a  gyűjtési  körzetkialakítások
alapján: a miskolci, a sajókazai és az ózdi körzetre.
Ezeken a területeken szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetésével kívánják a minél
nagyobb arányú másodnyersanyag-visszanyerést és újrahasznosítást elérni.  A szelektív
gyűjtést a lakosságnál részben „sárgazsákos” gyűjtési móddal, részben pedig hulladékszigetek
és hulladékudvarok létesítésével tervezik megvalósítani.  A kereskedelemben és az iparban
keletkező  kommunális  jellegű  hulladék  újrahasznosítható  anyagait  (papír,  fém,  műanyag,
üveg,  szerves  stb.)  a  tervek  szerint  a  keletkezési  helyen  elkülönítve  fogják  gyűjteni.  A
szelektíven  gyűjtött  hulladékok   a  tervezett  Sajókazai  Hulladékhasznosító  Központban
kerülnek további feldolgozásra.

Az ömlesztve gyűjtött hulladékot az ózdi körzetben és a miskolci körzetben  átrakó állomáson
helyezik el  és  tömörítés  után a  tervezett  Sajókaza-Orbán völgyi Regionális  Lerakótelepen
deponálják.

Az Ózd városban és vonzáskörzetében begyűjtött kommunális hulladékok szállítási-tárolási
biztonságának növelése érdekében zárt  rendszerű fém-konténeres tömörített  hulladékátrakó
állomás létesítését Ózd-Center területén tervezi a projekt megvalósítani .  
A sajókazai körzetből begyűjtött ömlesztett hulladék pedig közvetlenül a lerakótelepre kerül.

Az új depónia több mint 100 település lakójának  kommunális hulladékait fogadja majd. A
szállítás és a telepi kezelés eredményeként a bekerülő laza hulladék térfogata  kb. egyötödére
csökken. Így az első ütemben a közel 100 hektáros terület egy részén kiépült lerakó  kb. 2007-
re telik meg. A rendelkezésre álló területek egésze további 25-30 évre biztosítanak elegendő
lerakási kapacitást.
A tervezett rendszer helyszínrajza a műtárgyak feltüntetésével, valamint a technológia főbb
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paramétereinek bemutatása jelen hulladékgazdálkodási terv mellékleteiben található.

VII. FEJEZET  A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, ILLETVE MEGVA-
LÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM

VII. 1.  MÓDSZERFEJLESZTÉSI, INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI,
ISMERETTERJESZTŐ, SZEMLÉLETFORMÁLÓ, TÁJÉKOZTATÓ,
OKTATÁSI ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAMOK

VII.25.  táblázat:  Módszerfejlesztéssel,  intézményfejlesztéssel,  ismeretterjesztéssel,
szemléletformálással  ,tájékoztatással,  oktatással,  képzéssel  és  kutatás-fejlesztéssel  foglalkozó
programok

Program célja Határidő Felelős Költség 
(eFt)

Forrás

A terv elkészítésére
külső szakértő

bevonása
2004. október  31. Önkormányzat 1. 600 Saját forrás

Felvilágosító
előadások, szórólapok
készítése, terjesztése

folyamatos.
Társulás

és
Önkormányzat 600

ISPA program
és

saját
Adatbázis kiépítése a

hull. mennyiségek
nyilvántartására

2005. április 30.
Ózdi HG. Kft.

Ózdi Vízmű Kft.
Ózdi HG. Kft.

Ózdi Vízmű Kft

*A hulladékok mérhetőségének a megvalósítása, valamint a naprakész nyilvántartásuk
megteremtése a hulladékok kezelőjének a feladata

VII. 2. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CSELEKVÉSI  PROGRAM

Az Önkormányzat a szolgáltató közreműködésével - támaszkodva az ISPA által támogatott PR
programra is  -  már 2005-ben megkezdi  a lakosság bevonását  a programba, és  a szükséges
propaganda-felvilágosító munkát mind a nyomtatott sajtóban, mind az elektronikus médiában,
szórólapokon, előadások szervezésével kifejti a felvilágosítás területén.

A szolgáltató (pályázati források igénybe vételével)  az ingatlantulajdonosok részére biztosítja a
szelektív  hulladék-gyűjtéshez  szükséges  konténereket,  a  begyűjtéshez  szükséges  speciális
szállító járművet, megvalósítja a hulladékgyűjtő szigetek kiépítését, megszervezi a szelektíven
összegyűjtött  hulladékok  begyűjtési  programját  az  országos  vagy  regionális  hasznosító
szervezetekkel.

Az  Önkormányzat  felveszi  a  kapcsolatot  az  Ózdi  HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  Kft.-vel
valamint az Ózdi VÍZMŰ Kft.-vel  az adatbázis kiépítésére vonatkozóan, és megbeszélik, hogy
a  Hgt.  előírásai  értelmében  milyen  formában  alakítsák  ki  az  adatkezelési-nyilvántartási
programot.
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VII.2.1.  A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézke-
dések meghatározása

A szelektív hulladékgyűjtési program megvalósításához szükséges intézkedések:

A  lakosság  bevonása   a  programba 2005-től  folyamatosan  történik  felvilágosító,
ismeretterjesztő  propaganda  tevékenység  kifejtésével.  Célszerű  ha  a  lakosság  az  egész
program megvalósítása folyamán figyelemmel kísérheti a gyűjtési rendszer kiépítését.

A városban kezdetben  11 db,  4 edényzetes speciális   hulladékgyűjtő sziget kialakítására
kerül sor, ami a továbbiakban újabb 33 db gyűjtő szigettel kiegészül.
Szelektív módon várhatóan a papír, műanyag, üveg és esetleg a textilhulladék begyűjtésére
kerül majd sor.
Az  átrakó  állomás  területén  hulladék  udvar  is  kialakításra  kerül,  ahol  a  tervek  szerint  a
háztartásból  származó  veszélyes  hulladékok  valamint  fém-,  üveg-,  műanyag-,  építési
törmelék- és zöld hulladék átadására lesz lehetőség.

Ózd város ezen a téren hasznosítani kívánja a megyében már működő, /pl. miskolci/  hasonló
szelektív gyűjtőrendszerek tapasztalatait.

VII.26. táblázat   Települési szilárd hulladékok cselekvési programja

Megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás

Cél 
Cselekvési
program Résztvevők Időzítés

Költség
/ eFt /
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Regionális
hulladékgazdálkodási
rendszer kialakítása

Szelektív gyűjtés
kialakítása, működtetése

Nem megfelelő
lerakók bezárása,
rekultiválása,
felszámolása

Széles körű
felvilágosítás,
tudatformálás

Hulladékgyűjtő
udvarok,
hulladékátrakó
állomás kialakítása

Gyűjtőszigetek,
szelektív
hulladékgyűjtő
edényzetek
kihelyezése,
használata

Szolgáltató cégek,
önkormányzat

Önkormányzatok
társulása üzemeltetők,
iskolák, társadalmi
szervezetek

Önkormányzatok
társulása,
üzemeltetők,
vállalkozások

Önkormányzatok
társulása,
üzemeltetők,
vállalkozások

2005-től
várható

2005-től
folyamatosan

2005-től
folyamatosan

ISPA projekt
keretében

ISPA projekt keretében

ISPA projekt keretében

ISPA program
keretében

Az Ózdi Önkormányzat
a 2004. évi

költségvetése terhéreaz
Ózd Városra eső  4.750
eFt önrészt gesztorként

saját forrásként
biztosítja

Biológiailag lebomló
szervesanyag-tartalom
csökkentése a
hulladékgazdálkodási
törvény szerinti ütemben

Szelektív gyűjtés
bevezetése

Komposztálók
létesítése

Önkormányzatok,
társulása,
üzemeltetők,
vállalkozások

Üzemeltető,
Önkormányzati
társulások

2005-től
folyamatosan

ISPA projekt keretében,
illetve

megvalósíthatósági
tanulmány alapján

Csomagolási hulladékok
hasznosítási arányának
növelése

Szelektív gyűjtés
bevezetése

Önkormányzatok
társulása,
üzemeltetők,
vállalkozások

2005-től
folyamatosan

ISPA projekt alapján
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VII.27. táblázat   Települési folyékony hulladék  cselekvési programja

Cél Cselekvési
program

Résztvevők Időzítés Költség
/eFt/

Hulladékszállítás
korszerűsítése

Szennyvíztisztítás
korszerűsítése

Szippantó
gépjárművek
beszerzése

Szennyvíztisztító
telep
rekonstrukciója

 Ózdi VÍZMŰ
Kft.

Önkormányzat,
Ózdi VÍZMŰ
Kft.

2005-től
folyamatosan

2005-től
folyamatosan

14.000

PEA  pályázat
alapján

VII.28 táblázat  Települési szennyvíziszap cselekvési programja

Cél Cselekvési
program

Résztvevők Időzítés Költség
/eFt/

Iszap-
víztelenítés

Hasznosítási
arány növelése

Szalagszűrő
prés beépítése

Komposztáló
telep létesítése

Ózdi VÍZMŰ
Kft.

 Ózd Város
Önkormányzata

Üzemeltető,
Önkormányzati
társulások

2004-től
kezdődően
novemberétől

2005-től
folyamatosan

16.000,
ehhez a város

Önkormányzata 11.250
összeggel járul hozzá

ISPA-projekt
keretében, ill.

megvalósíthatósági
tanulmány alapján

helyben

Az építési-bontási hulladékok cselekvési programja:
A szelektív gyűjtés és elhelyezés az ISPA program keretében létesülő sajókazai
hulladékfeldolgozó igénybevételével megvalósítható. 
Alternatív megoldásként vizsgálni kell az építési-bontási hulladékok helyi
elhelyezésének,kezelésének lehetőségét, megvalósíthatósági tanulmány keretében. Ez
vonatkozik a biológiailag lebontható zöldhulladék és víztelenített szennyvíziszap helyben
történő kezelésének, komposztálásának vizsgálatára is. 
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VII.29. táblázat.    Csomagolási hulladékok cselekvési programja

Cél Cselekvési
program

Résztvevők Időzítés Költség
/eFt/

Hasznosítási
arány biztosítása

Szelektív gyűjtés
bevezetése a
lakosságnál

Visszagyűjtési
rendszer
kialakítása

Önkormányzatok,
önkormányzati
társulások,
lakosság

Önkormányzatok,
társulások

2005-től
folyamatosan

Zöld Forrás
pályázat

ISPA-projekt
keretében

VII. 30. táblázat.   Biológiailag lebomló szerves hulladékok cselekvési programja

Cél Cselekvési
program

Résztvevők Időzítés Költség
/eFt/

Lerakási arány
csökkentése 

Regionális
lerakóhoz,
rendszerekhez
kapcsolódó
komposztálók
létesítése

Önkormányzatok,
önkormányzati
társulások,
hulladékkezelők,
lerakók

2005-től
folyamatosan

ISPA-projekt
keretében

VII.2.2.  A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekulti-
válásának, felszámolásának feladatai

V.31. táblázat      Az illegális és környezetvédelmi szempontból nem  megfelelő tároló, kezelő
és lerakó telepek rekultiválási, felszámolási feladatai
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Telep
megnevezése

A telepre
vonatkozó
intézkedés

megnevezése

Intézkedés
határideje

Intézkedés
felelőse

Intézkedés
költsége

A II.3. táblázatban
szereplő illegális
lerakók 

Az illegális
lerakók
felszámolása

folyamatos  Ózd város
Önkormányzata

2004-ben 4 millió
Ft

A jelenlegi, Gál-
völgyi szilárd,
kommunális
hulladéklerakó 

A lerakó
felszámolása,
rekultivációja*

2006. január 1-től
kezdődően

Üzemeltető,
önkormányzati
társulások

ISPA projekt
keretében

* A Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft /3530 Miskolc, Mindszent tér 1./ által
készítendő rekultivációs terv várhatóan 2005. januárjában készül el és kerül benyújtásra az
Észak- magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőséghez.

VII.3.  A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK
SORRENDJE ÉS HATÁRIDEJE

Sorrend Feladat Határidő

1.
Hulladékgazdálkodási terv
elkészítése 2004. október 31.

2.
Felvilágosító PR munka a
szelektív hulladékgyűjtésről 2005.  folyamatosan

3.
Adatbázisok kiépítése a
hulladékmennyiségek
nyilvántartására

2005. április 30.

4.
Regionális
hulladékgazdálkodási
rendszer kialakítása

2004-től folyamatosan

5. Iszapvíztelenítés 2004. novemberétől

6.
Szelektív hulladékgyűjtés
kialakítása 2005-től folyamatosan

7.
Hulladékszállítás
korszerűsítése 2005-től folyamatosan

8.
Szennyvíztisztítás
korszerűsítése 2005-től folyamatosan

9.
A jelenlegi /Gál-völgyi/
lerakó felszámolása,
rekultivációja

2006. január 1-től kezdődően
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VIII. FEJEZET  A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVBEN FOGLAL-
TAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES BECSÜLT KÖLTSÉGEK

A jelen hulladékgazdálkodási tervben kitűzött feladatok becsült költségei az alábbiak szerint
csoportosíthatók:
Az elnyert  ISPA-pályázat  keretében  /melynek összes beruházási költsége  3,4 milliárd Ft/
megvalósulnak :

• Regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása
• Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása és működtetése
• Hulladékátrakó állomás és hulladék gyűjtő udvar kiépítése
• Komposztáló létesítése a biológiailag lebomló hulladékok hasznosítására
• A bezárásra kerülő hulladéklerakó rekultivációja

A  költségek  50%-a  EU  támogatásból,  40%-a  állami  támogatásból  lesz  biztosítva,  a
fennmaradó 10%-ot a résztvevő önkormányzatok viselik lakosság-arányosan.
 
A  szelektív  hulladékbegyűjtéshez  Ózd  Város  Önkormányzata  a  2004.  évi  költségvetése
terhére  további 4. 750 eFt költséggel járul hozzá , mely a Zöld Forrás pályázat keretében
megvalósításra kerülő hulladékgyűjtő szigetek költségének saját erő része.

A város egyéb hulladékgazdálkodási feladatainak költségei :
• Hulladékgazdálkodási terv elkészítése:  1.600 eFt  önkormányzati erő /2004./
• PR-programok a szelektív hulladékgyűjtés előnyeiről a lakosság részére : 600 eFt /

2005./
• Kommunális szennyvíziszap víztelenítése: 16.000 eFt    /11.250 eFt önkormányzati tá-

mogatás mellett  /2004./
• Folyékony hulladék szállítás korszerűsítése: 14.000 eFt  /2004./
• Komposztálható zöld hulladékok és víztelenített szennyvíziszap valamint építési tör-

melék elhelyezésére alternatív (helyi) megoldás keresése, arra vonatkozó megvalósít-
hatósági tanulmány készítése : 200 eFt

Miskolc, 2004. december 18.                                                         Nagy  Károly
                                                                                                           ügyvezető
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2.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.  (…..)  számú  rendelet-tervezete  az
állattartás szabályozásáról szóló 8/2000. (IV.07.) számú rendelet módosításáról 

Erdősi  János elmondja,  a  rendelet  módosítását  alapvetően  két  ok  miatt
javasolják.  Az  egyik  a  kóbor  kutyák,  illetve  tulajdonosainak  beazonosítása,
amely egy színes, sorszámozott bilétával fog történni. Ennek alapján azt is be
lehet  azonosítani,  hogy  az  adott  évben  megtörtént-e  a  kutya  beoltása.  Így
azonnal  tudnák  ki  a  tulajdonos,  akit  értesíteni  tudnak,  ha  a  kutya  bekerül  a
sintértelepre. A módosítás másik oka a kutyafuttató területek újraszabályozása.
A város fejlődésével összefüggésben kerül erre sor. A Gyújtón eddig meglévő
futtató  már nem illik  bele  a  környezetbe.  Az előterjesztést  azonban  a  városi
érdekek és lakossági igények szerint újra lehet majd tárgyalni, jelenleg azonban
ez az aktuális állapot. Javasolják elfogadását.

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  javasolja  a
rendelet-tervezet elfogadását.

Fazekas  Zoltán Erdősi  János  hozzászólásához  hozzáteszi,  a  rendeletben  nem
csak terület-megszüntetésre került sor, hanem beépítésre is. A Sárli-telep egyes
részei alkalmasak kutyafuttatásra, a terület meglehetősen gondozatlan. Bekerült
a 8. § (5)  bekezdés pontjába egy olyan kitétel,  ami kötelezővé teszi  az ebek
féregtelenítését. A bizottsági ülésen nem kapott választ arra, hogy kívánják ezt
megvalósítani. Az a kérdés, hogy lehet-e ennek az elmulasztását szankcionálni.
A  bilétázást  nem tartja  a  legjobb  megoldásnak,  de  arra  megfelelő,  hogy  az
elmúlt  időszakban  előfordult  problémákat  megoldja,  így  az  előterjesztés
elfogadását támogatja.

dr.  Bárdos Balázs a kóbor kutyák összeszedését  eddig is  elvégezték,  de nem
igazán  büntették.  Ennek  akkor  lesz  értelme,  ha  kellő  szigorral  végzik  a
munkájukat.

Obbágy Csaba elmondja,  a  bilétákat  jó erősen  kellene  a  kutyákra  rácsatolni,
mivel  Sajóvárkony területén  félő,  hogy eltulajdonítják.  Feleslegesnek tartja  a
biléta mintát tartalmazó 1. számú mellékletet egy teljes oldalként szerepeltetni
az előterjesztésben.

Erdősi János egyetért Fazekas Zoltánnak a Sárli-telepet érintő hozzászólásával,
reméli  a  KOMSZOLG  Kht.  el  fogja  végezni  a  terület  rendbetételét.  A
féregtelenítéssel kapcsolatban elmondja, a kutya oltásával egyidőben kerülhetne
rá sor.
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Kovács György ismerteti, a féregtelenítés eddig is a kötelező eboltáskor történt,
a hatósági állatorvosok ezt elvégzik. Aki a kutyáját nem viszi el beoltatni, azt
magasabb  rendű  jogszabályok,  többek  közt  az  állategészségügyi  szabályzat
szankcionálja.  A helyi  rendelet  csak  azokat  az  eseteket  tartalmazza,  amelyet
magasabb rendű jogszabály nem szabályoz.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja

Ózd város Önkormányzatának
2/2005. (I.25.) számú rendeletét

az állattartás szabályozásáról szóló
módosított 8/2000. (IV. 7.) sz. rendelet módosításáról

 

Ózd  város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  helyi  önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
az  állattartás  szabályozásáról  szóló  8/2000.  (IV.  7.)  sz.  rendeletét
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1) Ózd város területén az ebek nyilvántartását, a veszettség elleni védőoltást
megelőző összeírását az Ózdi KOMSZOLG Kht. végzi.

(2) Az ebeket a veszettség elleni kötelező védőoltás alkalmával minden évben
más-más színű, sorszámozott bilétával kell egyedileg megjelölni, melyet az
eb tartójának az eb nyakörvére kell felszerelnie.

(3) A  bilétákat  az  Ózdi  KOMSZOLG  Kht.  bocsátja  a  védőoltást  végző
állatorvos(ok) rendelkezésére.

(4) Ózd  város  közigazgatási  területén  kívül  veszettség  elleni  védőoltásban
részesített  ebek  esetében  az  eb  tartója  az  egyedi  megjelölést  biztosító
bilétát  az eb hazaszállítását  követő 3 munkanapon belül  köteles az Ózdi
KOMSZOLG Kht-nál (Ózd, Zrínyi út 5.) kiváltani.

(5) Az ebek féregtelenítése évente egyszer kötelező.”
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2. §

A R. 18. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §
Kijelölt kutyafuttatóhelyek

(1)
a.) A Pap út Csónakázó-tó felőli oldalán, a vízelvezető árokig terjedő terület.
b.) Az Újváros tér mögötti szánkó pálya után, a nagyfeszültségű vezeték alatt

húzódó terület.
c.) A Szent István út 25-31. számú lakóház melletti domboldal erdőtelepítésbe

be nem vont területe.
d.) A Vasvár úti pavilonsor mögötti domboldal (Vasvár tető).
e.) A Sárli telep önkormányzati tulajdonú beépítetlen zöldterületei.”

3. §

A R. 22. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Szabálysértést  követ  el  és  eltérő  jogszabályi  rendelkezés  hiányában
30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki ezen rendelet 4. § (3)-(4)
bekezdés, 6. § (2) bekezdés, 8. § (2) és (4) bekezdés, 9. §, 10. §, 13. § (2)-
(4) bekezdésében foglaltakat megszegi.”

4. §

Ez  a  rendelet  2005.  február  1-jén  lép  hatályba,  egyidejűleg  a  R.  2.  §.  (3)
bekezdése hatályát veszti.

65





-.-.-

Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor
alpolgármesternek,  tekintettel  arra,  hogy  a  következő  napirendi  pont
előterjesztője.

3.) napirend

Javaslat egyes feladatok Ózd Kistérség Többcélú Társulása keretében történő
közös ellátására

Benedek Mihály elmondja, sürgősségi indítvány alapján terjeszti testület elé az
egyes  feladatok  Ózd  Kistérségi  Többcélú  Társulás  keretében  történő  közös
ellátásával  kapcsolatos  határozati  javaslatot.  Ennek  alapját  a  január  19-én
jóváhagyott,  az  elmúlt  hét  pénteken  5/2005.  számú kormányrendelet  képezi,
mely  szerint  február  1-jéig  lehet  a  Kincstárhoz  benyújtani  a  társulásban
ellátandó  feladatok  normatív  támogatására  vonatkozó  igényeket.  Ugyanezen
határozatokat  a  kistérség  valamennyi,  a  társulásban  részt  vevő
önkormányzatának  meg  kell  hoznia.  A  határozati  javaslatban  jelzett
feladatokhoz  kapcsolódó  normatív  támogatások  pontos  összegeinek
kimunkálása természetesen hosszabb időt vesz igénybe, mert a támogatás egy
hatékonyabb feladat-végrehajtáshoz  van kapcsolva.  Kéri  a  határozati  javaslat
elfogadását.

Fazekas Zoltán szerint  a határozati  javaslatból  nem derül  ki számára, hogy a
jövőre nézve mit jelent ez a társulási megállapodás, illetve az arra vonatkozó
normatív  támogatás.  Kérdése,  milyen  kötelezettségekkel  jár  ez  Ózd  és  a
települések  vonatkozásában?  Úgy  gondolja,  innentől  kezdve  a  közoktatási,
szociális  és  egyéb  feladatok  közös  működtetésbe  kerülnek  azok  személyi,
társadalmi, anyagi vonatkozásaival együtt. Kérdése, az alapfokú intézmények,
középfokú  intézmények,  közoktatási  ellátás,  illetve  egyéb  szolgáltatási
tevékenységekre vonatkozóan milyen következményekkel fog ez járni?

Benedek Mihály ismerteti, a kistérségi társulás tavaly jött létre, akkor minden
olyan kötelezettségre  vonatkozó részt  tárgyalt  a  testület,  amelyet  a másik 28
település  is  elfogadott.  A  közösen  ellátandó  feladatokat  a  29  települési
polgármester  által  alkotott  tanács  határozza  meg,  meghagyva  a  települések
függetlenségét. Ugyanakkor a célszerűséget és hasznosságot is figyelembe véve
ha úgy dönt, hogy nem képesek önállóan fenntartani 1-1 iskolát, akkor közösen
próbálják meg üzemeltetni, ehhez jár a normatív támogatás. Ajánlja képviselő
úr  figyelmébe  a  kormányrendeleteket,  törvényeket,  amelyekből  következik,
hogy az intézményeket milyen kötelezettségek terhelik. A társulás létrejöttével
tovább erősödött  a város központi  szerepe. A Polgármesteri  Hivatal dolgozói



magukra  vállalták  a  plusz  feladatokat,  amelyeket  a  működtetésben  el  kell
végezni.  Az  egész  kistérségi  kérdés  még  gyerekcipőben  jár,  folyamatosan
konferenciákon vesznek részt.  Hangsúlyozza,  a határozati  javaslat  elfogadása
nem jár plusz kiadásokkal.

Fazekas  Zoltán köszöni,  hogy  a  polgármester  úr  figyelmébe  ajánlotta  a
rendeleteket, törvényeket, ennek ellenére nem győzte meg teljes mértékben. Ha
határozatba foglalja a testület,  hogy igényli  a normatív támogatást,  akkor azt
kellene tudni milyen nagyságrendű összeg lesz ez. Ez a költségvetéskor elő fog
jönni, jelenleg viszont egy biankó határozatról van szó.

Benedek Mihály ismerteti, a határozati javaslatot azért kell elfogadni, hogyha
pl. a társuláson belül bármelyik 3 település közösen akar feladatot ellátni, akkor
azt megtehesse. Ózd a központi szerepét kívánja tovább erősíteni.

Boda  István hangsúlyozza,  a  tagdíjfizetésen  túl  kötelezettsége  nem  lesz  a
városnak. A kormányzat próbálja ezt a feladatot norma szerint finanszírozni. Ez
kedvező lehet  pl.  a Nevelési  Tanácsadót  illetően,  mert jobban be lehet  majd
szállni.  Feltételez  egy  olyan  együttműködést  is,  amellyel  pl.  a  Falu  térsége
életben  maradhat,  de  az  is  benne  lehet,  hogy  5-8  gyerek  miatt  nem fognak
fenntartani  egy  intézményt.  Javasolja  a  határozati  javaslat  elfogadását,  mert
Ózdnak ebből hátránya nem lesz.

dr.  Csiszár  Miklós elmondja,  az ügy azért  sürgős,  hogy el tudják készíteni  a
kistérség  költségvetését,  illetve  benyújtsák igényüket.  A határozatokat  január
31-ig  kell  eljuttatni  a  Kincstárhoz.  A  kistérséget  alkotó  településeket  is
felkérték,  hogy  tartsanak  rendkívüli  üléseket.  Hangsúlyozza,  minden  Ózdot
érintő kérdésről tájékoztatni fogják a testületet. A város bármelyik intézményét
érintő kérdésben a testületnek kell állást foglalnia, de létrejött egy új szervezeti
egység,  a  társulási  tanács,  ami  a  kistérség  életében  jelentős  szerepet  fog
betölteni, és pl. az EU pályázatoknál, jelentős pénzek áramolhatnak a térségek
felé. A jogszabályi változások miatt az alapszabályt módosítani kell. Ennek a
határideje február 15. Jelzi, hogy ez magába foglal egy rendkívüli ülést, amikor
testület elé terjesztik a társulási megállapodást. 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:



1/KH/2005.(I.25.) számú Határozat

Tárgy: Egyes feladatok  Ózd Kistérség  Többcélú  Társulása keretében történő
közös ellátása

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata az alábbi
feladatokat Ózd Kistérség Többcélú Társulása keretében közösen lássa el:

- közoktatási
- szociális
- gyermekjóléti
- belső ellenőrzési
- mozgókönyvtári

A  Képviselő-testület  hozzájárul  továbbá  ahhoz,  hogy  a  Társulás  2005.  évi
működéséhez  az  5/2005.(I.19.)  Korm.  rendelet  feltételei  szerint  normatív
támogatást igényeljen.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Kiss  Sándor  alpolgármester  visszaadja  az  ülés  vezetését  Benedek  Mihály
polgármesternek.

4.) napirend

Javaslat a GYISM tanuszoda programjában történő részvételre

Kiss  Sándor úgy  gondolja,  mindannyian  tisztában  vannak  azzal,  hogy  a
városban működő uszoda milyen állapotban van. Most egy olyan lehetőség van,
hogy új tanuszodát lehet építeni.  22.000 látogatója volt tavaly az Uszodának,
ezért is meg kell ragadni a lehetőséget, hogy új uszodát építsenek. Saját erőből
ezt  nem  tudják  megvalósítani,  pályázati  lehetőségeket  kell  igénybe  venni.
Köszöni  dr.  Tóth  Istvánnak,  hogy  egyeztetést  hoztak  létre  az  illetékes
miniszterrel.  Kéri,  fogadják  el  a  határozati  javaslatot  és  a  későbbiekben  a
pályázat pontos kiírása után hozzák testület elé.

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a
Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság,  valamint  az  Ifjúsági  és
Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadását támogatja.

Rontó József ismerteti, az előterjesztés azt tartalmazza, hogy az önkormányzat
uszoda üzemeltetésére vonatkozó költségei az új uszoda megépítésével csak 8-
10  M  Ft-tal  növekednének.  Kérdése,  milyen  számítási  alapon  jött  ki  ez  az



összeg,  és  a  vállalkozó  milyen  haszonkulccsal  kíván  dolgozni,  milyen
kamatteher mellett veszi fel a kölcsönt?

Obbágy Csaba támogatja a pályázat benyújtását. Kérdése, miért a Gábor Áron
Szakképző Iskola és a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola közötti
területen tervezik az uszoda megépítését? Miért nem inkább a Strand területén
próbálkoznak  az  uszoda  megépítésével?  A bizottsági  ülésen  is  feltette  azt  a
kérdést, hogy mi fog történni a kötelező úszásoktatással, mert ingyenes utazási
tanulóbérlet már nincs. Az erre vonatkozó tárgyalások sikeresek?

Fazekas Zoltán egyetért az előterjesztésben foglaltak céljával és szándékával,
mivel  mindannyiunk  közös  érdeke  az  úszásoktatás  és  a  versenysport  hosszú
távon történő életben tartása. Mindezek ellenére az előterjesztés röviden intézi
el a meglévő épület sorsát. Érdemesnek tartaná legalább egy rövid tanulmány
keretében  azzal  is  foglalkozni,  hogy  mennyibe  kerülne  a  jelenlegi  uszoda
rekonstrukciója  az  önkormányzat  részéről,  és  milyen  anyagi  megoldásban
lehetne gondolkodni. Úgy emlékszik, 2001-ben készült egy felmérés a Strand
területére  vonatkozóan,  de  anyagi  gondok  miatt  nem  valósulhattak  meg  a
tervben  foglaltak.  Kérdése,  vajon  mire  alapozza  az  előterjesztő,  hogy  az  új
uszoda  üzemeltetésének költségei  csak 8-10 M Ft-tal  nőnének a jelenlegihez
képest?  Kérdése,  hogy  a  belépő  díjak  vagy  a  látogatottság  fog  ötszörösére
növekedni?  A  határozati  javaslat  elfogadása  az  első  lépés  a  pályázat
benyújtásához, mert a számok ismeretében kell a testületnek dönteni. Kérdése,
miért van szükség a határozati javaslat 1.) pontjában arra, hogy felhatalmazzák
Kiss  Sándor  alpolgármestert,  hogy  a  pályázathoz  szükséges  tárgyalásokat
lefolytassa, a nyilatkozatokat megtegye és a pályázat témájában eljárjon?

dr.  Horogh  Lajos mindent  megtesz  azért,  hogy  ez  az  uszodaépítés
megvalósuljon. Véleménye szerint ahhoz, hogy ezt a egy döntést meghozzák, az
előterjesztés  rendkívül  nagyvonalú,  mert fontos  részeket  nem tartalmaz. A 4.
oldal egy részletezést tartalmaz, de nem lehet tudni, hogy ez beruházási vagy
építési  költség-e,  nincs  hitelkamat  számítás,  üzemeltetési  költség  számítás,
amelyekből sok mindent ki lehetne számolni. A maximális vissza nem térítendő
támogatás a szolgáltatói díjak vonatkozásában 50 %. Az önkormányzat költsége
–  a  másik  50  %  -  32.500  e  Ft/év.  Tizenöt  év  után  megszűnik  a  GYISM
támogatás,  ezután már az önkormányzatnak kell  viselnie  az összes költséget.
Szintén gond van a 40 M Ft elkülönítésével, mert a kiírás csak azt tartalmazza,
hogy  azt  a  területet  kell  átadni,  ahol  a  létesítmény felépíthető.  A határozati
javaslatban viszont az szerepel, hogy egy előkészített területről van szó, ezért a
40 M Ft indokoltságát nem látja. Rossz az is, hogy 8-10 M Ft-tal növekednek a
költségek. Ha az eredményként kihozott 26.500 eFt/év összegből kivonják a 7
M Ft-ot, az nem 8-10 M Ft. Ezeket a részletkérdéseket tisztázni kellene, hogy
megfelelő  döntést  hozzanak.  Ez  egy  pályázati  lehetőség,  nincs  meg  minden
eszköz ahhoz, hogy pontos felmérések történjenek. Nem tudja, hogy lehet majd



96  %-ban  kihasználni  az  uszodát.  Ez  azt  jelenti,  hogy  110  ezer  embernek
kellene  a  számítások  alapján  az  uszodát  használnia.  Általános  észrevétele  a
határozati javaslat 1.) pontját illetően, hogy egy személy ilyen jellegű fejlesztési
kérdésekben önállóan soha sem folytathasson tárgyalásokat. Nem bánja, ha Kiss
Sándor  fogja  össze  ezt,  de  jogászoknak  és  a  VÍZMŰ Kft.  részéről  is  részt
kellene vennie valakinek ezeken a tárgyalásokon. Ennek megfelelően javasolja
a  határozati  javaslat  1.)  pontjának  módosítását.  A  2.)  pont  értelmében  a
tárgyalást követően előterjesztést kell készíteni a testületi ülésre. Hangsúlyozza,
ennél  az  előterjesztésnél  törekedni  kell  az  alapos  információ  megadására.  A
továbbiakban  elmondja,  rengeteg  témában  elkötelezték  már  magukat.  Pl.  az
iparűzési  adónál  volt  egy  kedvező  fordulat,  de  ez  több  dologtól  függ.  A
prioritások  sorrendjét  nem  lehet  felállítani,  de  ennek  ellenére  támogatja  az
előterjesztés elfogadását.

Erdősi János a Strandot illetően elmondja, az Ózdi Strand talán az ország egyik
legszebb  strandja.  Ha  a  területén  kívánják  az  uszodát  megépíteni,  akkor  az
eddig elért eredmények egy részét megsemmisítik, mivel több fát, növényt ki
kellene  írtani.  Mint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  elnöke,
tiltakozik  az  ellen,  hogy  egy  szép,  parkosított  területen  a  park  egy  része
megsemmisítésre  kerüljön.  Úgy gondolja,  hogy a  javasolt  terület  tökéletesen
megfelel a célnak.

Rontó József kérdése, hogy az általa feltett kérdéseket meg tudják-e válaszolni?
Ha nem, akkor megteszi észrevételeit.

Kiss Sándor úgy gondolja, a képviselő úr az előterjesztés 4. oldala helyett a 3.
oldalra gondolt. Mivel ez csak egy becsült összeg, nincs konkrét számítás, egy
hozzávetőleges  kamat  alapján  lett  kiszámítva.  Az előterjesztésben  végig  egy
becsült  összeggel  dolgoznak,  és  ha  a  pályázat  pontos  kiírását  megismerik,
valamint  a  beruházóval  lefolytatják  az  egyeztetést,  akkor  tudnak  pontos
számadatokat mondani. Ismételten hangsúlyozza, ez egy becsült költség.

Benedek Mihály kérdése Rontó Józsefhez, hogy elfogadja-e a választ.

Rontó  József természetesnek  tartja,  hogy  mindannyiukat  arra  ösztönzi  a
pályázati  kiírás,  hogy  figyelemmel  kísérjék  és  a  lehető  legjobb  helyzetet
teremtsék a város és maguk számára. A régi uszodával kapcsolatosan világossá
kell tenni, hogy ez az értékmegőrző program, amelyben eddig kiemelt szerepet
kapott  az  uszoda,  folytatódik-e  tovább  vagy  sem.  Ha  folytatódik,  akkor
befolyással lehet erre a pályázatra is. A városi stranddal kapcsolatban elmondja,
van egy terv, ami 15 évre előre néz és meghatároz nagyon sok mindent. Ezt is
prioritásként kell kezelni. 2012-ig el vannak kötelezve és vallják be, hogyha a
javaslatot átszámolják, akkor rájönnek arra, hogy több a kölcsön. A befektető
300 M Ft-os kölcsönt fog felvenni, kamatot fizet és ennek a felét fogja fizetni az



önkormányzat.  A maga részéről  ennek  a  pályázatnak  a  végleges  elfogadását
akkor  tudja  javasolni,  ha  világosan  egyértelművé  válnak,  hogy  ki  milyen
kötelezettséget  vállal,  kinek  lesz  haszna,  mert  tulajdonba  csak  15  év  múlva
kerül az uszoda. Addig a teljes üzemeltetési költséget az önkormányzatnak kell
fizetnie, ezt növeli a haszonkulcs, a kamatteher, stb. Nem olyan fényes ez, mint
ahogy gondolják.

Boda István megjegyzi, nem minden képviselő játszott szerepet abban, hogy az
önkormányzat  iparűzési  adó  bevétele  jelentős  mértékben  megnövekedett.
Elmondja, a Gyári uszoda egy régi épületben helyezkedik el, nehéz lenne abból
egy korszerű, modern uszodát építeni. A későbbi hasznosításra vonatkozóan a
lehetőségeket meg kell nézni. Úgy gondolja, új uszodára szükség van, egyrészt
a  városi,  másrészt  a  kistérségi  szempontból,  versenysport  illetve  lakossági
igények  kielégítésére.  Szerinte  az  eddigi  ingyenes  használatot  meg  kell
szüntetni, mert az uszoda bevétele nagyon kevés volt. Biztos benne, hogy nincs
350-400 M forint, mivel van hova tenni a pénzt. Az éves működtetési költség
becsült, a fő kérdés az volt, hogy tud az önkormányzat önállóan uszodát építeni
vagy  akarják,  hogy  valaki  ebbe  betársuljon.  Ebbe  a  kistérség  is  jelentős
összegekkel beszállhat. Hozzáteszi, számos sportlétesítményre is szükség volna,
erre azonban nincs pályázati lehetőség. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a város
ezzel  nem foglalkozik.  Szerinte  éljenek  a  lehetőséggel,  a  részleteket  ráérnek
majd később tisztázni.

Filipcsin  Károly véleménye  szerint  ezt  a  lehetőséget  nem  szabad  kihagyni.
Egyetért  a  Boda  István  által  elmondottakkal.  Hangsúlyozza,  hogy  a  régi
uszodának is van üzemeltetési költsége. A lényeg az, hogy fejlődjön a város.

Benedek Mihály Obbágy Csabának elmondja, megszűnt az a lehetőség, hogy az
önkormányzat bérletet vásároljon a gyerekeknek. Ennek ellenére megköszöni a
Művelődési  és  Sport  Ügyosztálynak  és  az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények
Gondnokságának, hogy megtalálták annak módját, hogy jelenleg 800 rászorult
gyermek  ingyen  buszbérlethez  jut.  Nem  gondolja,  hogy  a  városnak  az
ingyenességet tovább kellene folytatnia. Keresik annak a lehetőségét, hogy az
önkormányzat  és  a  Volán  hogyan  tud  a  tömegközlekedés  bonyolításához
támogatásokat szerezni. Azt szeretnék, ha hozzájárulna a Volán és ne kelljen a
gyerekeknek kifizetniük  az utazás  összegét.  Azon vannak,  hogy ezt  is  minél
hamarabb meg tudják oldani. 

dr.  Horogh  Lajos Boda  István  iparűzési  adóra  vonatkozó  megjegyzését
kioktatató  jellegűnek érezte.  Leszögezi,  hogy az Ötv.  egyértelműen rögzíti  a
képviselők  jogait  és  kötelezettségeit,  mindegyik  képviselő  elmondhatja
véleményét és elvárásait. Amit az iparűzési adót illetően Boda István elmondott,
abból is érezte a vágást magára nézve. Szerinte az iparűzési adó bevételének
növekedésében szerepet játszott az, hogy beléptek az EU-ba, a cégek kimagasló



eredményt  értek  el.  Átmeneti  jellegűek  ezek,  mert  hullámzik  minden  a
gazdasági  életben.  Akkor  lett  volna  jó,  ha  a  kiadásoknál  érnek  el
megtakarításokat, de az iparűzési adó több mindentől függ, bizonyos mértékben
a  lakosságtól  is.  Úgy  gondolja,  Kispap  Károly  ügyosztályvezető  úr  és  dr.
Csiszár  Miklós  jegyző  úr  is  jól  tudja  mire  kötelezte  el  magát  a  Képviselő-
testület  anyagilag  eddig.  A költségvetésnek  egy jellegzetessége  van,  hogy 1
évre lehet előre tervezni, hosszútávra nem. Hangsúlyozza, Ózd állami normatív
támogatás  nélkül  nem  tudja  fenntartani  magát,  15  évre  ne  kötelezzék  el
magukat.  Kijelenti,  ő  szereti  a  sportot,  amiért  nagyon  sokat  is  tett  eddig  és
amiért a jövőben is tenni kíván.

Boda  István hangsúlyozza,  dr.  Horogh  Lajos  nevét  nem  említette
hozzászólásában. 

Benedek  Mihály elmondja,  mindenki  véleményét  meg  szokták  hallgatni,
tolerálják  az  eltérő  álláspontot  is.  Kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslat
elfogadásáról.

A Képviselő-testület  21  igen szavazattal,  3  tartózkodás mellett  az  alábbi
határozatot hozza:

286/SzÜ. 2/KH/2005. (I.25.) számú Határozat

Tárgy: Részvétel a GYISM tanuszoda programjában

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.) A  képviselő-testület  felhatalmazza  Kiss  Sándor  alpolgármestert,  hogy  a
pályázathoz szükséges tárgyalásokat lefolytassa, nyilatkozatokat megtegye
és a pályázat témájában eljárjon.

Felelős: Kiss Sándor alpolgármester
Határidő: értelem szerint

2.)  A  pályázati  konstrukció  kormányzati  döntését  követően,  pályázat
feltételeinek egyeztetését, tárgyalását követően készüljön egy előterjesztés
az  önkormányzati  testületi  ülésére  a  pályázati  feltételek  elfogadásához,
kötelezettségek vállalásához.

Felelős: Ózdi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
Határidő: értelem szerint



3.) A pályázati  kiírásnak  megfelelően  szükséges  kistérségi  önkormányzatok
támogatásának megszerzése, hogy a kistérségen belül a GYISM PPP típusú
pályázatában támogatott tanuszoda Ózd városában kerüljön megépítésre.

Felelős: Ózd város polgármestere
Határidő: értelem szerint

4.) A Művelődési és Sport Ügyosztály készítsen javaslatot, hogy az uszodában
önkormányzati igénybevételre lekötött idő (teljes üzemidő 95 %-a) hogyan
kerül  kihasználásra,  ütemezésre  az  úszásoktatás,  sportolás  és  egyéb
közösségi  tevékenység  céljára.  Készítsen  költségmegosztási  javaslatot  a
különböző  tevékenységekre,  kiterjesztve  a  térségi  önkormányzatokra
vonatkozón.

Felelős: Művelődési és Sport Ügyosztály
Határidő: értelem szerint

5.) Ózd város 2005. évi költségvetésben rendelkezésre kerüljön 40 millió Ft
elkülönítésre  a  Műszaki  Ügyosztály  javaslata  szerint  az  uszoda  építési
helyszínének előkészítésére, a terület közműkiváltásainak költségeire.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelem szerint

5.) napirend

Javaslat  az  Ózdi  KOMSZOLG  Kht.  egyes  kiemelt  feladatainak  2005.  I.
negyedéves elvégzésére

Erdősi János ismerteti, az előterjesztés elkészítését az indokolja, hogy április 1-
jétől  összevonásra  kerül  az  Ózdi  KOMSZOLG Kht.,  az  Ózdi  Ingatlankezelő
Iroda,  így  ennek  megfelelően  a  számítógépes  rendszereket,  programokat
egységesíteni kell. Április 1-jéig azonban a régi rendszereket kell működtetni,
ezért az átállást rövid időn belül kell elvégezni. Az előterjesztés elkészítésének
másik oka, hogy az épületet rendbe kell hozni, ki kell festeni. A Városfejlesztési
és  –üzemeltetési  Bizottság,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a
Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta,  egyhangúlag  elfogadásra
javasolja. A határozatban a bizottsági ülésen elhangzottak átvezetésre kerültek.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.



A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

292/SzÜ. 3/KH/2005. (I.25.) számú Határozat 

Tárgy: Az  Ózdi  KOMSZOLG  Kht.  egyes  kiemelt  feladatainak  2005.  I.
negyedéves elvégzése

A Képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:

A Képviselő-testület jóváhagyja az Ózdi KOMSZOLG Kht. részére a 2005. évi
költségvetési  támogatási  keret  terhére  a  2005.  I.  negyedévben  elvégzendő
feladatokra  a  7  M  Ft  támogatást,  melyet  az  IKI  feladatkörével  kibővült
közhasznú társaság egységes hálózati  számítógépes  információs  rendszerének
kiépítésére és az ezzel összefüggő épület felújítására, karbantartására és a hozzá
szükséges eszközök beszerzéséhez használhat fel.

A 7 M Ft felhasználásának KOMSZOLG Kht. és IKI közötti megosztását Ózd
város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésében külön kell szerepeltetni. A
megosztást  a KOMSZOLG Kht.  és IKI adja meg a PH Pénzügyi Ügyosztály
részére. 

Felelős: Ózdi KOMSZOLG Kht. ügyvezetője
   Ingatlankezelő Iroda igazgatója

Határidő: értelemszerűen

A feladatok elvégzésének fedezetét biztosítani kell.
Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

6.) napirend

Javaslat Ózd város Önkormányzata és az Ózdi KOMSZOLG Kht. közötti 2004.
évi  városüzemeltetési  feladatok  ellátására  vonatkozó  „Megállapodás”  2005.
április 30-ig történő módosítására

Erdősi  János elmondja,  a  megállapodás  módosítását  a  2004.  évben
bekövetkezett változások indokolják. Mivel átmeneti jellegű módosításról van
szó, ezért szerepel a címben az április 30-i dátum. A cégek összevonása után, az
áprilisi ülésen fogják előterjeszteni az új Megállapodást. A Városfejlesztési és –
üzemeltetési  Bizottság,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 



Obbágy Csaba elmondja,  a  kötelezően  ellátandó  feladatok  között  szerepel  a
közvilágítás, kapcsolattartás az ÉMÁSZ-szal, a bejelentések, stb. továbbítása az
ÉMÁSZ-hoz. Ismerteti, tegnap volt 6 hete, hogy bejelentést tett az ÉMÁSZ-hoz,
hogy a Hétesi fordulóban és a Lechner Ödön útnál nem világít a lámpa. Több
alkalommal  is  bejelentette,  most  már  jó  lenne,  ha  intézkednének.  Azt  is
elmondta,  hogy  önkormányzati  képviselő  és  a  választókerületét  is  érinti  a
meghibásodás. Örül neki, hogy az Ózdi KOMSZOLG Kht. feladatai közé kerül,
hogy a közvilágítással kapcsolatos bejelentéseket fogadják. Kéri az ügyvezető
igazgató urat az általa felvetett probléma megoldására.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

291/SzÜ. 4/KH/2005. (I.25.) számú Határozat 

Tárgy: Ózd város Önkormányzata és az Ózdi KOMSZOLG Kht. közötti 2004.
évi  városüzemeltetési  feladatok  ellátására  vonatkozó  megállapodás
2005. április 30-ig történő módosítása

Ózd  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  tárgyú  előterjesztést
megvitatta és az alábbi döntést hozta:

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  Ózd  város
Önkormányzata  és  az  Ózdi  KOMSZOLG  Kht.  közötti,  jelen  határozat
mellékletét  képező,  a  városüzemeltetési  feladatok  ellátására  vonatkozó
megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
   Ózdi KOMSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen
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7.) napirend

Javaslat  az  Ózdi  Ingatlankezelő  Iroda,  mint  költségvetési  szerv
megszüntetésére,  valamint  a  városüzemeltetési  és  ingatlangazdálkodási
feladatokat ellátó összevont szervezet megalakításával kapcsolatos teendőkre

dr.  Szemere  Endre a  határozati  javaslat  pontosítását  kéri,  a  költségvetési
intézmény helyett költségvetési szerv a helyes kifejezés. 

Filipcsin  Károly elmondja,  hogy  a  javaslatot  az  Ideiglenes  Bizottság
megtárgyalta,  egyhangúlag  támogatta  és  ezt  követően  került  a  Pénzügyi,
Gazdaságfejlesztési  és  Városfejlesztési  és  -üzemeltetési  Bizottság  elé.  A
Pénzügyi  és  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag  támogatta,  a
Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság 1 tartózkodás mellett fogadta el.

Nagybalyi  Géza ismerteti,  hogy  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  is
megtárgyalta  az  előterjesztést,  az  igazgató  úr  által  elmondott  pontosítással
egyhangúlag elfogadását javasolják.

dr. Horogh Lajos szeretné, ha az előterjesztő összefoglalná az összevonásnak
konkrétan mi az eredménye, a 9 millió 852 ezer Ft bérköltség megtakarítás vagy
van  egyéb  előnye  is?  További  kérdései:  a  11  fős  létszám  csökkentés  mely
munkakörökben  következett  be,  és  ezen  belül  milyen  az  alkalmazotti  és  a
munkás létszám aránya?

dr.  Szemere  Endre válaszában  kifejti,  hogy  az  összevonással  kapcsolatos
döntést  a  képviselő-testület  hozta,  az  ő  feladata  a  döntés  végrehajtása.  A
racionalitása  az  egész  döntésnek,  hogy  a  vagyon  kezelése,  működtetése  egy
kézbe kerüljön. Összességében úgy látja, 11 fővel kevesebben tudják megoldani
a jövőben ezt a feladatot. Ebben konkrét döntés még nincs, mert február 15-ig
meg  fog  jelenni  egy  belügyminiszteri,  pénzügyminiszteri  rendelet,  amely
pályázati  forrást  biztosít  a  leépítendő  közalkalmazottak  számára.  A rendelet
ismeretében szeretné a létszámmal kapcsolatos döntést  meghozni.  Ez érinthet
szerződéses és alkalmazotti létszámot, érinthet fizikai és szellemi foglalkozást
végzőket. Úgy véli a létszámcsökkentés inkább alkalmazottakat fog érinteni, 80
% alkalmazott, 20 % fizikai.

Berki  Lajos elmondja,  hogy ezen a területen dolgozik.  Véleménye szerint  az
utóbbi  időben  egy  nyitott  üzem került  a  dolgozók  látókörébe,  a  feladatokat
közösen végzik. Az igazgató munkaterületekre látogatása, a munkásokkal való
találkozások pozitív eredményt hoztak. 
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A Képviselő-testület  19  igen szavazattal,  4  tartózkodás mellett  az  alábbi
határozatot hozza:

160/SzÜ. 5/KH/2005. (I.25.) számú Határozat

Tárgy: Az Ózdi Ingatlankezelő Iroda, mint költségvetési szerv megszüntetése,
valamint a városüzemeltetési és ingatlangazdálkodási feladatokat ellátó
összevont szervezet megalakításával kapcsolatos teendők

A Képviselő-testület  fenti  előterjesztést  megtárgyalta  és az alábbi  határozatot
hozza:

1.) Ózd város Önkormányzata (mint Alapító)  az Ózdi Ingatlankezelő Irodát,
mint költségvetési intézményt 2005. március 31-ei hatállyal megszüntetni a
mellékelt megszüntető okirat rendelkezéseinek megfelelően.

2.)  Ózd  város  Önkormányzata  az  Ózdi  Ingatlankezelő  Iroda  jelenlegi
feladatellátásához szükséges vagyonát, mely az összevont cégben a további
működést  biztosítja  a  számviteli  szabályoknak  megfelelően  a  2005.
március 31-ei állapotra korrigálva az említett időbeli hatállyal az összevont
szervezet  rendelkezésére  bocsátja.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a
Polgármestert a megszüntető okirat aláírására és a vagyon átadására.

Felelős: 1. és 2. pontnál: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen

3.) Az  Ózdi  Ingatlankezelő  Iroda  megszüntetésével  kapcsolatos  teendők
elvégzésére felhatalmazza az IKI igazgatóját.

Felelős: Ózdi Ingatlankezelő Iroda igazgatója, aki egyezteti intézkedéseit
az új szervezet vezetőjével

Határidő: értelemszerűen

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Ózdi KOMSZOLG
Kht. Alapító Okirat módosításának aláírására 2005. április 1-jei hatállyal.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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5.) Az  ÓZDSZOLG  Kht.  jegyzett  tőkéjének  emelésével  összefüggésben  a
Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  2005.  március  31-ei
állapotnak megfelelő apportlista – valamint pénzbeli  tőkeemelés és ezzel
összefüggésben az Alapító Okirat módosításának aláírásával 2005. április
1-jei hatállyal.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

6.) A  Képviselő-testület  az  ÓZDSZOLG  Kht.  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát elfogadja. A Szabályzat 2005. április 1-től hatályos.

Felelős: Ózdi KOMSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

1. sz. melléklet

Ózdi Ingatlankezelő Iroda Megszüntető Okirata

1. A költségvetési szerv neve: Ózd Városi Ingatlankezelő Iroda
 rövidített neve: Ózdi Ingatlankezelő Iroda (IKI)

2. A költségvetési szerv székhelye: 3600 Ózd, zrínyi út 5.

3. Felügyeleti szerv neve: Ózd város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

4. Megszüntető szerv neve: Ózd város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

5. Jogutódlás:

A jogutódlásra Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
90.  §-ának (3)  bekezdése  alapján  kerül  sor,  azaz  a  jogutód  a  vagyoni
jogok  és  kötelezettségek  tekintetében  az  ÓZDSZOLG
Vagyongazdálkodási,  Városüzemeltetési  és  Szolgáltató  Közhasznú
Társaság

6. A költségvetési szerv megszüntetésére Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. §-ának (1) bekezdésének c) pontja alapján kerül sor.
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7. A költségvetési szerv alapfeladatainak jövőbeni ellátása:

Az alapfeladatok a továbbiakban az ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási,
Városüzemeltetési  és  Szolgáltató  Közhasznú  Társaság  (3600  Ózd,
Zrínyi út 5., cgj.: 0514000020) által kerülnek ellátásra.

8. A foglalkoztatottakról:

A költségvetési  szerv  munkavállalóinak  közalkalmazotti  jogviszonya
megszűnik. A további foglalkoztatásuk a saját döntésük és a feladatokat
átvevő  ÓZDSZOLG  Vagyongazdálkodási,  Városüzemeltetési  és
Szolgáltató Közhasznú Társaság igényeinek függvénye.

9. Hatálybalépés időpontja: 2005. március 31.

Ózd, 2005. január 5.

Ózd város Önkormányzata képviseletében
Benedek Mihály
  polgármester

8.) napirend

Javaslat  az  ózdi  Termékbemutató  és  Vásár  2005.  évi  megrendezésével
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

Filipcsin Károly ismerteti,  hogy a javaslatot  a Gazdaságfejlesztési,  Pénzügyi,
Városfejlesztési  és  -üzemeltetési  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  és
elfogadását  javasolta.  A  bizottsági  ülésen  elhangzottakat  az  anyag  már
tartalmazza.  Hangsúlyozza:  jelenleg  azért  kell  ezzel  foglalkozni,  mert  a
képviselő-testület korábbi döntése alapján 3 évente rendeznek termékbemutatót
és vásárt, s ez a 3. év. A költségvetési számok ismeretében később erre vissza
kell térni. Ez egy olyan állásfoglalás lenne, amely lehetővé teszi, hogy tervezni
tudjanak.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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285/SzÜ 6/KH/2005. (I. 25.) számú Határozat 

Tárgy: Az  Ózdi  Termékbemutató  és  Vásár  2005.  évi  megrendezésével
kapcsolatos állásfoglalás kialakítása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.) Ózd városa a 2005. évi Termékbemutató és Vásárt szakmai szempontokat
érvényesítő rendezvényként kívánja megrendezni, 2005. év november 18-
20. között. A termékbemutató és vásár megszervezésére és lebonyolítására
vásárszervező / rendező a COMPEXPO Stúdió Kft-t kéri fel. A rendezvény
helyszínéül az ÁMK épületegyüttesét jelöli ki oly módon, hogy az aulák
adnak  helyet  a  vállalkozások  standjainak,  a  Városi  Sportcsarnok  pedig
igény esetén legyen felhasználva a rendezvény céljára.

Felelős: a rendezés koordinálásáért: 
Ózdi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály
Művelődési és Sport Ügyosztály

Határidő: értelemszerűen

2.) A 2005. évi Ózdi Termékbemutató és Vásár megrendezésével kapcsolatban
felmerülő  költségek  finanszírozásáról  Ózd  város  2005.  évi
költségvetésében kell rendelkezni. A vásár megrendezése során az alábbi
elveket és programok megvalósítását kívánja érvényre juttatni:
- A  város  fejlődésének  bemutatása,  imázsának  javítása,  a  kiállítás

szakmai  jellegének  hangsúlyozása,  testvérvárosaink  meghívása  és  a
város kistérségi központ szerepének erősítése.

- Helyi  és  térségi  termelő-szolgáltató  vállalkozások  részvételének
pályázatos úton történő támogatása.

- Vállalkozói  fórum  megrendezése  szakmai  előadókkal  és  állófogadás
szervezése.

- Színvonalas kulturális program szervezése.
- Új városi stand elkészítése.
Felelős: az előirányzat 2005. évi költségvetésben történő beépítéséért: PH

Pénzügyi Ügyosztály vezetője
a  programok  koordinálásáért:  Ózdi  Gazdaságfejlesztő  Iroda
vezetője

Határidő: 2005. évi költségvetés elfogadása, értelemszerűen
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3.) A termékbemutató és vásár megrendezéséhez, a források biztosításához a
pályázati lehetőségeket ki kell használni.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázattal
kapcsolatos nyilatkozatok és dokumentumok aláírására.

További források megszerzése érdekében a BAZ Megyei Területfejlesztési
Tanácsot  és  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulást  meg  kell  keresni
támogatási igénnyel.

Felelős: Polgármester
 Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője

Határidő: értelemszerűen

4.) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottságot  a
finanszírozási  keretösszeg  ismeretében  az  egyes  programelemek
kérdésében történő döntésre,  a programok költségeinek meghatározására,
valamint a végrehajtásért felelősök kijelölésére.

Felelős: Gazdaságfejlesztési Bizottság
Határidő: 2005. április 30.

9.) napirend

Javaslat  az  ózdi  martinsalak  felhasználásával  készült  ingatlanok  tulajdonosi
felajánlásainak elbírálására

Filipcsin  Károly  ismerteti,  hogy  a  Pénzügyi,  Gazdaságfejlesztési  és  a
Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság a határozati javaslat „B” változatát
támogatja.  Hangsúlyozza,  hogy  a  jogászokkal  konzultáltak  és  ennek  alapján
annyi változtatást kér, hogy a határozati javaslat 3. pontjában a „2005. január
25-i  hatállyal” részt hagyják ki és a határidő: azonnal és értelemszerűen legyen.

Benedek Mihály kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról a kiegészítéssel
együtt. 

A Képviselő-testület  21  igen szavazattal,  2  tartózkodás mellett  az  alábbi
határozatot hozza:
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116/SzÜ. 7/KH/2005.(I.25.) számú Határozat

Tárgy: Az  ózdi  martinsalak  felhasználásával  készült  ingatlanok  tulajdonosi
felajánlásainak elbírálása

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.) A 214/2004. (VII.13.) sz. Korm. rendelet 5. § értelmében az Ózd Városi
Önkormányzat részére felajánlott ingatlanok közül

a) az ózdi belterületi 624 hrsz-ú természetben az Ózd, Mosonyi M. út 47. sz.
b) az ózdi belterületi 625 hrsz-ú természetben az Ózd, Mosonyi M. út 49. sz.

- az ózdi belterületi 10/105 hrsz-ú természetben az Ózd, Baranyai út 14.
sz.

d) az ózdi belterületi 10/11 hrsz-ú természetben az Ózd, Baranyai út 24. sz.
e) az ózdi belterületi 2623/2 hrsz-ú természetben az Ózd, Gálvölgye út 78/2.
f) az ózdi belterületi 3235 hrsz-ú természetben az Ózd, Móricz Zs. út 5. sz.
g) az ózdi belterületi 17150 hrsz-ú természetben az Ózd, Krúdy Gy. út 78.sz.

alatti ingatlanokat elfogadja.

A  bontással  összefüggő  költségek  fedezetéről  –  szakértői  értékbecslés
figyelembevételével  –  az  Önkormányzat  2005.  évi  költségvetésében  kell
rendelkezni.

2.)Az Önkormányzat döntéséről az adott ingatlan volt tulajdonosát értesíteni
kell.

3.)Az Ózd Városi Önkormányzat a 300/2003. (XII.18.) számú határozatának
5. pontja első mondatát kiegészíti az alábbiakkal:

„...  kivételt  képeznek  a  Baranyai  út  –  Búzás-völgy  –  Zalai  út  területén
lebontandó  zártsorú,  illetve  ikerházas  ingatlanok,  melyek  tulajdonjogát  a
bontás ellenében az Önkormányzat  városrendezési  célok érdekében sem a
korábbi  tulajdonosoknak,  sem a  bontást  vállaló  más  szervezeteknek  nem
kívánja  felajánlani.  Ezen ingatlanok későbbi  hasznosítására,  értékesítésére
külön döntéssel kerül sor.”

Felelős: 1-3. pont vonatkozásában:
1. a kiértesítésért és az értékbecslés elkészíttetéséért:

 PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
- a végrehajtásért: Ózdi Ingatlankezelő Iroda

Határidő: azonnal és értelemszerűen



109

10.) napirend

Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és az ÉRV Rt. közös beruházás keretében
megvalósult  szennyvíziszap  szalagszűrőprés  önkormányzati  tulajdonban  lévő
részének üzemeltetésére történő átadására

Filipcsin Károly elmondja, hogy a Gazdaságfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot, a bizottsági ülésen elhangzottak
az  anyagban  már  átvezetésre  kerültek.  Az  előterjesztés  43.  oldalán  két  sor
lemaradt, ezért kéri úgy módosítani, hogy „az önkormányzat tulajdonában lévő
szalagszűrőprés,  illetve  a  hozzátartozó  épület  használatát  térítés  mentesen
biztosítja azzal a feltétellel, hogy az üzemeltetési szerződésben...”

Benedek Mihály kérdezi, hogy az elhangzott kiegészítéssel együtt elfogadják-e
a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

285/SzÜ. 8/KH/2005. (I.25.) számú Határozat 

Tárgy: Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és az ÉRV Rt. közös beruházása
keretében  megvalósult  szennyvíziszap  szalagszűrőprés  önkormányzati
tulajdonban lévő részének üzemeltetésre történő átadására

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.) Egyetért azzal, hogy a szennyvíziszap szalagszűrőprés, ill. a hozzátartozó
épület üzemeltetésre 2005. január 26-tól az Ózdi VÍZMŰ Kft-hez kerüljön,
a  határozat  mellékletében  szereplő  üzemeltetési  szerződés  tervezetben
meghatározott feltételekkel.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: a szerződés aláírásáért: Polgármester
 a szerződés előkészítéséért és átadásért: 

PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály
Határidő: értelemszerűen
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2.) A  szennyvíziszap  szalagszűrőprés  ill.  a  hozzátartozó  épület  használatát
térítésmentesen  biztosítja  azzal  a  feltétellel,  hogy  az  üzemeltetési
szerződésben  rögzített  meghatározott  tevékenység  –  nevezetesen  a
létesítményeken  végzendő  karbantartás,  felújítás  –  az  üzemeltető  saját
költségén kerüljön elvégzésre.

Felelős: PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
 Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos, illetve értelemszerűen

3.) A víziközművek működtetésével kapcsolatos törvényi előírások változását
követően az üzemeltetésre történő átadás feltételeit felül kell vizsgálni.

Felelős: PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
 Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos, illetve értelemszerűen

Üzemeltetési szerződés

amely létrejött egyrészt az Ózd Városi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház tér
1.,  KSH törzsszám:  15350088  7511  32105,  adószám:  15350088-2-05),  mint
megbízó – továbbiakban: Megbízó, másrészről az Ózdi VÍZMŰ Kft. (3600 Ózd,
48-as út 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-002514, adószám: 11065261-2-05) mint
megbízott – továbbiakban Megbízott – között – Az Ózd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének  a  163/KH/2004.  (VIII.12.)  sz.  határozata  alapján  –
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

 1.  A   Megbízó  átadja  üzemeltetésre  a  Megbízott  részére  a  szerződés
mellékletét  képező  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  szereplő  gépet,  illetve
épületet, a nagy víztartalmú szennyvíziszap feldolgozása céljából.

2.  Az  üzemeltetési  megbízás  2005.  január  26-tól  kezdődően  határozatlan
időre szól.

3. Az üzemeltetésre átadott eszközök 2005. január 26-án a jelen szerződés 1.
sz.  mellékletét  képező  jegyzőkönyv  szerint  átadásra  kerültek  a  Megbízott
részére.

4. A Megbízott köteles az üzemeltetésre átadott eszközök műszaki állagának
szintentartását,  megóvását  folyamatos  karbantartással  és  felújítással
biztosítani a saját költségének a terhére.
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5.  A Megbízott  köteles  a  jegyzőkönyvben  szereplő  tárgyi  eszközökről  az
előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan vezetni az év
végi, illetve az évközi negyedéves záráshoz a Megbízó részére a feladásokat
a megadott határidőre elkészíteni, az év végi feladást leltárral alátámasztani
és  ezeket  megküldeni  a  Polgármesteri  Hivatal  Vagyongazdálkodási  és
Vállalkozási Ügyosztály részére.

6. A Megbízott a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik
a szerződés időtartama alatt  okozott,  az üzemeltetésre átadott  eszközökben
bekövetkezett károkért.

7. A Megbízott az üzemeltetésre átadott eszközöket köteles az elháríthatatlan
külső  ok  következtében  keletkezett  kár  esetére  biztosítani.  A  biztosítás
kedvezményezettje  a  Megbízó,  aki  a  kártérítési  összeget  a  Megbízott
rendelkezésére  bocsátja.  A Megbízott  köteles  a kártérítési  összeget  a jelen
szerződésben  üzemeltetésre  átadott  eszközök  helyreállítására,  pótlására
fordítani.

8. Az üzemeltetésre átadott vagyon működtetése során harmadik személynek
okozott károkért a Megbízott felel.

9. A  Megbízó  az  átadott  tárgyi  eszközök  használatát  térítésmentesen
biztosítja, azzal a feltétellel, hogy az üzemeltetési szerződésben rögzített
meghatározott  tevékenység,  –  nevezetesen  a  létesítményeken  végzendő
karbantartás, felújítás, – az üzemeltető saját költségén kerüljön elvégzésre.

10. Ezen  üzemeltetési  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.
vonatkozó rendeletei az irányadóak.

Ó z d, 2005. január 26.

………………………..         ………………………
Megbízó Megbízott

Á  tadás-átvételi jegyzőkönyv  

amely létrejött egyrészt az Ózd Városi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház tér
1.,  KSH törzsszám:  15350088  7511  32105,  adószám:  15350088-2-05),  mint
megbízó – továbbiakban: Átadó, másrészről az Ózdi VÍZMŰ Kft. (3600 Ózd, 
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48-as út 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-002514, adószám: 11065261-2-05) mint
megbízott – továbbiakban Átvevő – között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:

Az Átadó átadja üzemeltetésre az Átvevő részére az Ózd Városi Önkormányzat
tulajdonában  lévő  szennyvíziszap  szalagszűrőprést,  illetve  a  hozzá  tartozó
épületet az alábbiakban megadott értékek alapján. 

Megnevezés Bruttó érték
(Ft)

2005. I. 26-ig elszámolt
értékcsökkenés

(Ft)

Nettó érték 
(Ft)

Épület 3.062.500 9.229 3.053.271

Gép 8.187.500 178.891 8.008.609

Összesen 11.250.000 188.120 11.061.880

Ó z d, 2005. január 26.

………………………….. ………………………………
Ózd Városi Önkormányzat Ózdi VÍZMŰ Kft.

      átadó átvevő

11.) napirend

Javaslat az önkormányzati beruházás keretében megvalósult szennyvízcsatorna
és ivóvízvezeték hálózatok üzemeltetésre történő átadására

Filipcsin Károly ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Gazdaságfejlesztési
Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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89/SzÜ 9/KH/2005. (I.25.) számú Határozat 

Tárgy: Az önkormányzati beruházás keretében megvalósult szennyvízcsatorna
és ivóvíz hálózatok üzemeltetésre történő átadása

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.) Az önkormányzati  beruházásban  megvalósított  –  a  határozat  mellékletét
képező  üzemeltetési  szerződésben  részletezett  –  vonalas  viziközmű
létesítményeket  2005.  január  26-tól  az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft.  használatába
adja, az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételekkel. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: a szerződés aláírásáért: Polgármester
 a szerződés előkészítéséért és az átadásért: 

PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

A megjelölt  létesítmények  használatát  térítésmentesen  biztosítja  azzal  a
feltétellel,  hogy  az  üzemeltetési  szerződésben  rögzített  meghatározott
tevékenység-  nevezetesen  a  létesítményeken  végzendő  karbantartás,
felújítás – az üzemeltető saját költségén kerüljön elvégzésre.

Felelős: PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
 Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

2.) A  viziközmű  működtetésével  kapcsolatos  törvényi  előírások  változását
követően az üzemeltetésre történő átadás feltételeit felül kell vizsgálni.

Felelős: PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
  Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

Üzemeltetési szerződés

amely létrejött egyrészt az Ózd Városi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház tér
1.,  KSH törzsszám:  15350088  7511  32105,  adószám:  15350088-2-05),  mint
megbízó – továbbiakban: Megbízó, másrészről az Ózdi VÍZMŰ Kft. (3600 Ózd,
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48-as út 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-002514, adószám: 11065261-2-05) mint
megbízott – továbbiakban Megbízott – között – Az Ózd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének  a  163/KH/2004.  (VIII.12.)  sz.  határozata  alapján  –
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A Megbízó átadja üzemeltetésre a Megbízott részére a szerződés mellékletét
képező  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  szereplő  szennyvízcsatorna  és
ivóvíz  hálózatokat,  települési  ivóvíz  és  szennyvízcsatorna  szolgáltatás
ellátás céljára.

2. Az üzemeltetési megbízás 2005. január 26-tól kezdődően határozatlan időre
szól.

3. Az üzemeltetésre átadott eszközök 2005. január 26-án a jelen szerződés 1. sz.
mellékletét  képező  jegyzőkönyv  szerint  átadásra  kerültek  a  Megbízott
részére.

4. A Megbízott  köteles  az  üzemeltetésre  átadott  eszközök műszaki  állagának
szintentartását,  megóvását  folyamatos  karbantartással  és  felújítással
biztosítani a saját költségének a terhére.

5. A  Megbízott  köteles  a  jegyzőkönyvben  szereplő  tárgyi  eszközökről  az
előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan vezetni az év
végi, illetve az évközi negyedéves záráshoz a Megbízó részére a feladásokat
a megadott határidőre elkészíteni, az év végi feladást leltárral alátámasztani
és  ezeket  megküldeni  a  Polgármesteri  Hivatal  Vagyongazdálkodási  és
Vállalkozási Ügyosztály részére.

6. A Megbízott a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik a
szerződés  időtartama  alatt  okozott,  az  üzemeltetésre  átadott  eszközökben
bekövetkezett károkért.

7. A Megbízott  az üzemeltetésre  átadott  eszközöket  köteles az elháríthatatlan
külső  ok  következtében  keletkezett  kár  esetére  biztosítani.  A  biztosítás
kedvezményezettje  a  Megbízó,  aki  a  kártérítési  összeget  a  Megbízott
rendelkezésére  bocsátja.  A Megbízott  köteles  a kártérítési  összeget  a jelen
szerződésben  üzemeltetésre  átadott  eszközök  helyreállítására,  pótlására
fordítani.
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8. Az üzemeltetésre  átadott  vagyon működtetése során harmadik személynek
okozott károkért a Megbízott felel.

9. A Megbízó az átadott tárgyi eszközök használatát térítésmentesen biztosítja,
azzal a feltétellel, hogy az üzemeltetési szerződésben rögzített meghatározott
tevékenység,  –  nevezetesen  a  létesítményeken  végzendő  karbantartás,
felújítás, – az üzemeltető saját költségén kerüljön elvégzésre.

10.  Ezen  üzemeltetési  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.
vonatkozó rendeletei az irányadóak.

Ó z d, 2005. január 26.

………………………..         ………………………
Megbízó Megbízott

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

amely létrejött egyrészt az Ózd Városi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház tér
1.,  KSH törzsszám:  15350088  7511  32105,  adószám:  15350088-2-05),  mint
megbízó – továbbiakban: Átadó, másrészről az Ózdi VÍZMŰ Kft. (3600 Ózd,
48-as út 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-002514, adószám: 11065261-2-05) mint
megbízott – továbbiakban Átvevő – között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:

Az Átadó átadja üzemeltetésre az Átvevő részére az Ózd Városi Önkormányzat
tulajdonában lévő alábbi  szennyvízcsatorna és  ivóvíz  hálózatokat  a megadott
értékek alapján.
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Megnevezés
Bruttó
érték
(Ft)

2005.I.26.ig
elszámolt écs.

(Ft)

Nettó érték
(Ft)

Radnóti úti szennyvízcsatorna
hálózat (egy része) 646.875 74.109 572.766

Kisamerika soron
szennyvízcsatorna hálózat 12.705.566 2.014.441 10.691.125

Halász úti szennyvízcsatorna
hálózat 13.048.865 466.540 12.582.325

Kazinczy úton
szennyvízcsatorna
hálózat

8.549.122 1.355.448
7.193.674

Bolyki Tamás úton vízvezeték
leágazás kiépítése 50.196 727 49.469

Szőlőkalja úton ivóvízvezeték
leágazás kiépítése 98.271 1.131 97.140

Petőfi úti, Lechner Ö. úti ivó-
és szennyvízcsatorna hálózat
helyreállítása

2.088.110 20.424 2.067.686

Összesen 37.187.005 3.932.820 33.254.185

Ó z d, 2005. január 26.

………………………….. ………………………………
Ózd Városi Önkormányzat Ózdi VÍZMŰ Kft.

      átadó átvevő

12.) napirend

Javaslat az Ózd, Alkotmány út 1. szám alatti Civil ház bérlőire és a fizetendő
bérleti díj összegére

Filipcsin Károly elmondja, hogy a Gazdaságfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatja a javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

79/SzÜ. 10/KH/2005.(I.25.) számú Határozat

Tárgy: Javaslat  az  Ózd,  Alkotmány út  1.  szám alatti  Civil  ház bérlőire  és  a
fizetendő bérleti díj összegére

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület  az Ózd, Alkotmány út  1.szám alatti  (5261/2.hrsz.-ú)
épület 

- földszint  2. és 7. ajtószám alatti,  (9,7 m2 + 21,5 m2) összesen 31,2 m2
önálló,  valamint  a  Rendezvény  termek  arányos  részét  28,08  m2
alapterületű  helyiségcsoportot  a  Mozgáskorlátozottak  Ózd  Városi
Egyesülete (3600 Ózd, Vasvár út 56.) részére,

- földszint 9. ajtószám alatti, 22 m2 önálló, valamint a Rendezvény termek
arányos  részét  19,8  m2  alapterületű  helyiséget  a  Magyar  Vöröskereszt
B.A.Z. megyei Szervezete (3530 Miskolc, Sarolta út 18.) részére, 

- földszint 8. ajtószám alatti, 21,5 m2 önálló, valamint a Rendezvény termek
arányos  részét  19,35  m2  alapterületű  helyiséget  a  Gyermek  és  Ifjúsági
Telefonos Lelkisegély Szolgálat Országos Szövetsége (9024 Győr Nádor út
11.) részére,

2006. december 31-ig 100 Ft/m2/év + ÁFA bérleti  díj megfizetése mellett
biztosítja.
2./ A Képviselő-testület az Ózd, Alkotmány út  1. szám alatti, (5261.hrsz-ú)
épület

- a  földszint  3.  ajtószám  alatti  12,3  m2,  valamint  a  Rendezvény  termek
arányos részét 11,07 m2 alapterületű helyiséget a Magyar Hadigondozottak
Országos  Nemzeti  Szövetsége  Ózdi  Szervezete,  a  Magyar  Politikai
Üldözöttek Szövetsége és a Látássérültek Klubja Ózd részére,

– a  földszint  4.  ajtószám  alatt  12  m2,  valamint  a  Rendezvény  termek
arányos részét 10,8 m2 alapterületű helyiséget az Észak-Magyarországi
Roma  Unió  Ózdi  Szervezete,  Magyarországi  Roma  Parlament  Ózdi
Szervezete és az Ózdi Cigányok Szövetsége  részére,
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- földszint 5, 6, ajtószám alatti (13,2 m2 + 15 m2)  összesen: 28,2 m2 önálló,
valamint  a  Rendezvény  termek  arányos  részét  25,32  m2  alapterületű
helyiségcsoportot  az Ózdi Nyugdíjas Klub és a Finomhengermű Munkás
Kft. Nyugdíjas Klub részére,

- az I. emelet 1. ajtószám alatti  12,92 m2, valamint a Rendezvény termek
arányos részét 11,63 m2 alapterületű helyiséget az az  Ózdi Rejtvényfejtők
Klubja,  Ózdi  Természetvédelmi Egyesület,  Ózdi  Városvédő Egyesület,  a
Régi Zene Ózdi alapítvány és a Pataki Öregdiákok Ózdi Köre,

- az  I.  emelet  4.  ajtószám  alatti  15  m2,  valamint  a  Rendezvény  termek
arányos  részét  13,5  m2  alapterületű  helyiséget  Ózd  Közbiztonságáért
Szomszédok  Egymásért  Mozgalom,  Ózdi  Életmód  Klub,Ózdi  Lengyel
Egyesület, az  Ózdi Rádióklub, az Ózdi Szívklub, a Herman Ottó Magyar
Országos  Állat-  és  Természetvédő  Egyesület  Ózdi  Szervezete  és  a
Betegjogi,  Ellátott  jogi  és  Gyermekjogi  Közalapítvány  (Budapest,
Akadémia út 3.) részére, 

2006.  december 31-ig  bérlőtársi  jogviszonyban biztosítja  100  Ft/m2/év  +
ÁFA bérleti díj megfizetése mellett. 

A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlők, jogaikat a helyiségre együttesen
gyakorolhatják. Kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges.

Felhívja  az  Ózdi  Ingatlankezelő  Iroda  Igazgatóját,  hogy  a  helyiségekre  a
bérlőkkel és a bérlőtársakkal a szerződést külön-külön kösse meg. 

Felelős: Igazgatási Ügyosztály Vezetője
   Ózdi Ingatlankezelő Iroda Igazgatója 

Határidő: 2005. január 31. 

13.) napirend

Javaslat  a  BAZ  Megyei  Rendőr-főkapitányság  részére  egyszeri  bérlő-
kiválasztási jog biztosítására

Filipcsin Károly ismerteti,  hogy a Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag
támogatja a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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213/SzÜ. 11/KH/2005.(I.25.) számú Határozat

Tárgy: A  B-A-Z.  Megyei  Rendőr-főkapitányság  részére  egyszeri  bérlő-
kiválasztási jog biztosítása

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  tárgyú  előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület  a  B-A-Z. Megyei  Rendőr-főkapitányság (3501 Miskolc,
Zsolcai kapu 32.) részére az Ózd, Bartók Béla út 2. fsz. 3. ajtószám alatti,  1
szobás, 43,16 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati
bérlakásra  2005.  február  1.  napjától  Dr.  Deák  Gábor  elhelyezésére  egyszeri
bérlő-kiválasztási jogot biztosít az alábbi feltételekkel:
- A bérlő  személyét  és  a bérbeadás  időtartamát  (legfeljebb 5 év)  a bérlő-

kiválasztási  jog  jogosultja  megjelölheti.  A  bérleti  szerződés  a  bérlő-
kiválasztási jog jogosultja és a bentlakó bérlő együttes kérelmére 5 évente
hosszabbítható, amennyiben a bérlettel összefüggő tartozása nincs.

- A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő – ennek hiányában a bérlő-
kiválasztási  jog jogosultja – köteles a lakást rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

- A   bérlakás  megüresedése  esetén  a  bérlő-kiválasztási  jog  jogosultja
ismételten  bérlőt  csak abban az esetben jelölhet,  ha a Képviselő-testület
újabb  -  egyszeri  -  bérlő-kiválasztási  jogot  biztosít.  Az  erre  vonatkozó
kérelmet – a kieső fenntartási  költségek csökkentése érdekében - a lakás
megüresedését  megelőző  legalább  egy  hónappal  kell  a  Polgármesteri
Hivatal Igazgatási Ügyosztályához eljuttatni.

- Amennyiben  a  Képviselő-testület  a  jövőben  a  bérlemény értékesítéséről
döntene, a teljes vételár  Ózd Város Önkormányzatát illeti meg.  

Felhívja  az  Ózdi  Ingatlankezelő  Iroda  Igazgatóját,  hogy  az  Igazgatási
Ügyosztály kijelölése alapján az érintettel a fenti bérlakásra a bérleti szerződést
kösse meg.

Felelős: Igazgatási Ügyosztály Vezetője
Ingatlankezelő Iroda Igazgatója

Határidő: 2005. január 31.

14.) napirend

Javaslat az Ózd, Lehel vezér út 6. fsz. 1. ajtószám alatti önkormányzati bérlakás
bérbeadására
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Filipcsin  Károly ismerteti,  hogy  a  határozati  javaslat  elfogadását  a
Gazdaságfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatja.

A  Képviselő-testület  24  igen  szavazattal,  egyhangúlag   az  alábbi
határozatot hozza:

284/SzÜ. 12/KH/2005.(I. 25.) számú Határozat

Tárgy: Az  Ózd,  Lehel  vezér  út  6.  fsz.  1.  ajtószám  alatti  önkormányzati
bérlakás bérbeadása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület az Ózd, Lehel vezér út 6. fsz. 1.  szám alatti 1 szobás, 39
m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást Elek
Gézáné sz:  Simon Éva Erzsébet  (sz:1961.  02.  13.)  részére  -  egyedi  elbírálás
alapján – 2010. január 31. napjáig biztosítja. Nevezett köteles a bérleti díjat és a
fenntartási költségeket megfizetni. 

Felhívja  az Ózdi  Ingatlankezelő  Iroda  Igazgatóját,  hogy a  lakásra  vonatkozó
bérleti szerződést a határozatnak megfelelően kösse meg a bérlővel. 

Felelős: Igazgatási Ügyosztály Vezetője
   Ózdi Ingatlankezelő Iroda Igazgatója

Határidő: 2005. január 31.

15.) napirend

Javaslat  nyelvi  előkészítő  osztály  folyamatos  indítására  a  Brassói  Úti  ÁMK
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában

Benedek Mihály köszönti dr.Benkőné Fehér Éva igazgató asszonyt.

Zsolnai  Piroska szóbeli  kiegészítésében  elmondja:  korábban  úgy  döntött  a
képviselő-testület, hogy a nyelvi előkészítő osztály indítására egy évi próbaidő
után vissza fog térni. Ezért a határozati javaslatban azt kérik, hogy folyamatosan
indíthasson  a  Széchenyi  István  Közgazdasági  Szakközépiskola  nyelvi
előkészítő  osztályt.  A tapasztalatok helyben is  és országos  szinten is  nagyon
jók. 
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Ez egy jó lehetőség arra, hogy azokat a hátrányokat, amelyekkel a gyerekek az
általános iskolából a középiskolába bekerülnek egyrészt kompenzálja, másrészt
a  tehetséges  gyerekeknek  jó  lehetőség  a  nyelvvizsga  és  az  ECDL  vizsga
letételére. Ez az önkormányzatnak külön anyagi terhet nem jelent.

Bertáné Várnay Ilona megköszöni az iskola egy éves munkáját,  s mint szülő
egyetért  Zsolnai  Piroskával.  Kiemeli,  hogy  olyan  lehetőséget  kapnak  a
gyerekek, hogy heti 12 órában tanulhatnak idegen nyelvet, s ezzel nemcsak a
tanulási készséget, hanem a nyelv szeretetét is megkapják. 

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

177/SzÜ. 13/KH/2005. (I. 25.) számú Határozat

Tárgy: Nyelvi  előkészítő   osztály folyamatos indítására  a Brassói  Úti ÁMK
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  tárgyban  az  alábbi
határozatot hozta:

A  Brassói  Úti  ÁMK  Széchenyi  István  Közgazdasági  Szakközépiskolában
engedélyezi  a  nyelvi  előkészítő  osztály  indítását  2005.  szeptember  1-jétől
folyamatosan.

Felelős:    Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
                 Brassói Úti ÁMK igazgatója
Határidő: értelemszerűen

16.) napirend

Megállapodás  Hangony,  Kissikátor,  Domaháza,  Farkaslyuk  települések
központi ügyeleti ellátására

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna hangsúlyozza, hogy az előterjesztésre azért került
sor, mert az Ózd Kistérség Többcélú Társulás keretében pályázatot nyújtottak
be a  központi  ügyelet  fejlesztésére  és  emiatt  kellett  a  megállapodásokat  újra
átnézni, illetve kiegészíteni. Az Egészségügyi, Szociális, Családügyi Bizottság
támogatja  az  elfogadását.  Az előterjesztésben  szereplő  40  Ft/lakos  összeggel
kapcsolatban  kifejti:  ezt  az  összeget  az  OEP finanszírozás  és  az  ügyeletben
résztvevő dolgozók költségvetésével vetették össze, illetve olyan településektől
érdeklődtek, ahol már ilyen rendszer van. 
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Megjegyzi, hogy a megállapodásban az ügyelet helye még mindig a Nemzetőr
út,  azért  mert  még  nem  rendelkeznek  működési  engedéllyel  az  új  helyre
vonatkozóan. Amennyiben ez meglesz újból változni fog az előterjesztés.

Fazekas Zoltán elmondja, hogy az előterjesztésben szerepel a központi ügyelet
fejlesztésére  elnyert  eredményes  pályázat,  ez  mit  takar,  milyen  fejlesztések
valósultak meg vagy fognak megvalósulni?

dr.  Pallagi  Istvánné ismerteti,  hogy  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás
keretében  ügyelet  fejlesztésére  benyújtott  pályázat  alapján  az  ózdi  ügyelet  1
gépkocsi vásárlásra szerzett pénzt. Lehetőség nyílik arra, hogy a Nemzetőr út
alatti  épület  helyiségéből  a  központi  ügyelet  a  Kórház  Rendelőintézet
földszintjére  kerüljön  áthelyezésre.  Ennek  a  kialakítására  is  tudnak  pénzt
biztosítani.  Ez azért  fontos  és  jelentős,  mert  az ügyelet  a Kórház épületében
lenne. 

A Képviselő-testület  23  igen szavazattal,  1  tartózkodás mellett  az  alábbi
határozatot hozza:

283/SzÜ. 14/KH/2005.(I.25.) számú Határozat

Tárgy: Megállapodás Hangony, Kissikátor, Domaháza, Farkaslyuk települések
központi ügyeleti ellátására

A  Képviselő-testület  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi
határozatot hozza:

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata Hangony,
Kissikátor,  Domaháza,  Farkaslyuk  települések  önkormányzataival  a  központi
ügyelet  ellátására  az  1.,  2.,  3.,  4.  mellékletek  szerinti  megállapodásokat
megkösse.

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. január 31.
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1. számú melléklet

M  E G Á L L A P O D Á S

Hangony
település központi ügyeleti ellátására

amely létrejött egyrészt  Hangony Községi Önkormányzat Hangony, Rákóczi
út  169.  mint  megbízó  Önkormányzat  (továbbiakban  megbízó,  képviseli
Hangonyi László polgármester) és Ózd Város Önkormányzata Ózd, Városház
tér  1.  mint  megbízott  Önkormányzat  (továbbiakban  megbízott,  képviseli
Benedek  Mihály  polgármester)  között  a  Megbízó  Önkormányzat
feladatkörébe  tartozó  egészségügyi  ellátás  biztosítására  az  egészségügyi
szolgáltatókról  és  az  egészségügyi  közszolgáltatások  szervezéséről  szóló
2003.  évi  XLIII.  tv.  13.  §.  (1),  (3)  bekezdésében,  valamint  a  helyi
önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködésükről  szóló  1997.  évi
CXXXV.  tv.   2.  §,  7.  §.  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  az  alábbi
feltételek szerint:

1.) A Megbízó  - mint egész közszolgáltatásért felelős szerv – 2005. január 1.
napjával  kezdődően megbízza  a  Megbízottat  az  alábbiakban  részletezett
egészségügyi ellátási kötelezettsége teljesítésével.

2.) A Megbízott  a megbízást elfogadja. A megbízásnak megfelelően vállalja,
hogy a Megbízó ellátási kötelezettségébe tartozó lakosok számára intézményén
keresztül biztosítja az ellátásra vonatkozó szakmai szabályoknak megfelelően a
háziorvosi  központi  ügyeleti  ellátást  és  a  házi  gyermekorvosi  központi
ügyeleti ellátást.

A háziorvosi központi ügyeleti ellátás helye 
Ózd, Nemzetőr út 19.

Ideje: hétvégén péntek 16 órától hétfőn 8 óráig
ünnepnapokon: az ünnepnapot megelőző nap 16 órától

az ünnepnapot követő nap 8 óráig
hétközben: 16 órától 8 óráig.

3.)  A  Megbízott  vállalja,  hogy az ellátáshoz  a  szükséges  személyi  és  tárgyi
feltételeket biztosítja,  az ügyeleti  ellátásban résztvevő alkalmazottak, orvosok
díjazását időben teljesíti, az ügyeleti szolgálatok beosztását a megbízó részére
minden tárgyhónapot megelőző 28. napjáig megküldi
Az  ügyeletben  résztvevő  települések  orvosaival  a  megbízott  önkormányzat
külön megállapodást köt.
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4.)  A Megbízó a  működtetési  költségekhez lakosságának arányában járul
hozzá.

Külön  nyilatkozat  alapján  hozzájárul,  hogy  az  Országos  Egészségbiztosítási
Pénztár  BAZ  megyei  Igazgatósága  az  Ózdi  Önkormányzat  "Szociális  és
Egészségügyi  Gazdasági  Központja"  intézmény  részére  a  finanszírozást
közvetlenül utalja.

A működtetési költségekhez való hozzájárulást előlegként kell kezelni és azzal
a megbízott önkormányzat a tárgyévet követő március 10-ig elszámol. A hiányt
vagy  többletet  az  elszámolást  követően  az  önkormányzatok  harminc  napon
belül egymásnak megtérítik.
A hozzájárulás  alapjául  szolgáló  népesség  adatait  a  tárgyév január  1-i  KSH
adatok alapján kell figyelembe venni.

2005. évre az egy lakosra jutó hozzájárulás 40 Ft/hó, melynek I. Félévi összegét
március  31-ig,  második  félévi  összegét  július  31-ig  kell  a  Szociális  és
Egészségügyi Gazdasági Központ számlájára utalni.

5.) Jelen megállapodást  a felek hat hónapos felmondási határidővel a tárgyév
utolsó napjával mondhatják fel.

2005. január 25.

Hangonyi László Benedek Mihály
polgármester polgármester

       2. számú melléklet  

M E G Á L L A P O D Á S

 Kissikátor

település központi ügyeleti ellátására
 

amely  létrejött  egyrészt   Kissikátor  Községi  Önkormányzat Kissikátor,
Szabadság  út  4.  mint  megbízó  Önkormányzat  (továbbiakban  megbízó,
képviseli Elek József polgármester) és Ózd Város Önkormányzata Ózd, 
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Városház  tér  1.  mint  megbízott  Önkormányzat  (továbbiakban  megbízott,
képviseli  Benedek  Mihály  polgármester)  között  a  Megbízó  Önkormányzat
feladatkörébe  tartozó  egészségügyi  ellátás  biztosítására  az  egészségügyi
szolgáltatókról  és  az  egészségügyi  közszolgáltatások  szervezéséről  szóló
2003.  évi  XLIII.  tv.  13.  §.  (1),  (3)  bekezdésében,  valamint  a  helyi
önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködésükről  szóló  1997.  évi
CXXXV.  tv.   2.  §,  7.  §.  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  az  alábbi
feltételek szerint:

1.) A Megbízó  - mint egész közszolgáltatásért felelős szerv – 2005. január 1.
napjával  kezdődően megbízza  a  Megbízottat  az  alábbiakban  részletezett
egészségügyi ellátási kötelezettsége teljesítésével.

2.) A Megbízott  a megbízást elfogadja. A megbízásnak megfelelően vállalja,
hogy a Megbízó ellátási kötelezettségébe tartozó lakosok számára intézményén
keresztül biztosítja az ellátásra vonatkozó szakmai szabályoknak megfelelően a
háziorvosi  központi  ügyeleti  ellátást  és  a  házi  gyermekorvosi  központi
ügyeleti ellátást.

A háziorvosi központi ügyeleti ellátás helye 
Ózd, Nemzetőr út 19.

Ideje: hétvégén péntek 16 órától hétfőn 8 óráig
ünnepnapokon: az ünnepnapot megelőző nap 16 órától

az ünnepnapot követő nap 8 óráig
hétközben: 16 órától 8 óráig.

3.)  A  Megbízott  vállalja,  hogy az ellátáshoz  a  szükséges  személyi  és  tárgyi
feltételeket biztosítja,  az ügyeleti  ellátásban résztvevő alkalmazottak, orvosok
díjazását időben teljesíti, az ügyeleti szolgálatok beosztását a megbízó részére
minden tárgyhónapot megelőző 28. napjáig megküldi 
Az  ügyeletben  résztvevő  települések  orvosaival  a  megbízott  önkormányzat
külön megállapodást köt.

4.)  A Megbízó a  működtetési  költségekhez lakosságának arányában járul
hozzá.
Külön  nyilatkozat  alapján  hozzájárul,  hogy  az  Országos  Egészségbiztosítási
Pénztár  BAZ  megyei  Igazgatósága  az  Ózdi  Önkormányzat  "Szociális  és
Egészségügyi  Gazdasági  Központja"  intézmény  részére  a  finanszírozást
közvetlenül utalja.
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A működtetési költségekhez való hozzájárulást előlegként kell kezelni és azzal
a megbízott önkormányzat a tárgyévet követő március 10-ig elszámol. A hiányt
vagy  többletet  az  elszámolást  követően  az  önkormányzatok  harminc  napon
belül egymásnak megtérítik.
A hozzájárulás  alapjául  szolgáló  népesség  adatait  a  tárgyév január  1-i  KSH
adatok alapján kell figyelembe venni.

2005. évre az egy lakosra jutó hozzájárulás 40 Ft/hó, melynek I. Félévi összegét
március  31-ig,  második  félévi  összegét  július  31-ig  kell  a  Szociális  és
Egészségügyi Gazdasági Központ számlájára utalni.

5.) Jelen megállapodást a felek hat hónapos felmondási határidővel a tárgyév
utolsó napjával mondhatják fel.

2005. január 25.

Elek József Benedek Mihály
polgármester polgármester

3. számú melléklet

M  E G Á L L A P O D Á S

 Domaháza
település központi ügyeleti ellátására

amely létrejött egyrészt  Domaháza Községi Önkormányzat Domaháza, Petőfi
út  9.  mint  megbízó  Önkormányzat  (továbbiakban  megbízó,  képviseli  Elek
István polgármester) és Ózd Város Önkormányzata Ózd, Városház tér 1. mint
megbízott Önkormányzat (továbbiakban megbízott, képviseli Benedek Mihály
polgármester)  között  a  Megbízó  Önkormányzat  feladatkörébe  tartozó
egészségügyi  ellátás  biztosítására  az  egészségügyi  szolgáltatókról  és  az
egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. tv. 13.
§. (1), (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködésükről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  tv.   2.  §,  7.  §.  (1)
bekezdésében foglaltak alapján az alábbi feltételek szerint:
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1.) A Megbízó  - mint egész közszolgáltatásért felelős szerv – 2005. január
1. napjával kezdődően megbízza a Megbízottat az alábbiakban részletezett
egészségügyi ellátási kötelezettsége teljesítésével.

2.) A Megbízott a megbízást elfogadja. A megbízásnak megfelelően vállalja,
hogy  a  Megbízó  ellátási  kötelezettségébe  tartozó  lakosok  számára
intézményén  keresztül  biztosítja  az  ellátásra  vonatkozó  szakmai
szabályoknak megfelelően a háziorvosi központi ügyeleti ellátást és a házi
gyermekorvosi központi ügyeleti ellátást.

A háziorvosi központi ügyeleti ellátás helye 
Ózd, Nemzetőr út 19.

Ideje: hétvégén péntek 16 órától hétfőn 8 óráig
ünnepnapokon: az ünnepnapot megelőző nap 16 órától

az ünnepnapot követő nap 8 óráig
hétközben: 16 órától 8 óráig.

3.)  A  Megbízott  vállalja,  hogy az ellátáshoz  a  szükséges  személyi  és  tárgyi
feltételeket biztosítja,  az ügyeleti  ellátásban résztvevő alkalmazottak, orvosok
díjazását időben teljesíti, az ügyeleti szolgálatok beosztását a megbízó részére
minden tárgyhónapot megelőző 28. napjáig megküldi
Az  ügyeletben  résztvevő  települések  orvosaival  a  megbízott  önkormányzat
külön megállapodást köt.

4.)  A Megbízó a  működtetési  költségekhez lakosságának arányában járul
hozzá.
Külön  nyilatkozat  alapján  hozzájárul,  hogy  az  Országos  Egészségbiztosítási
Pénztár  BAZ  megyei  Igazgatósága  az  Ózdi  Önkormányzat  "Szociális  és
Egészségügyi  Gazdasági  Központja"  intézmény   részére  a  finanszírozást
közvetlenül utalja.

A működtetési költségekhez való hozzájárulást előlegként kell kezelni és azzal
a megbízott önkormányzat a tárgyévet követő március 10-ig elszámol. A hiányt
vagy  többletet  az  elszámolást  követően  az  önkormányzatok  harminc  napon
belül egymásnak megtérítik.
A hozzájárulás  alapjául  szolgáló  népesség  adatait  a  tárgyév január  1-i  KSH
adatok alapján kell figyelembe venni.



128

2005. évre az egy lakosra jutó hozzájárulás 40 Ft/hó, melynek I. Félévi összegét
március  31-ig,  második  félévi  összegét  július  31-ig  kell  a  Szociális  és
Egészségügyi Gazdasági Központ számlájára utalni.

5.) Jelen megállapodást a felek hat hónapos felmondási határidővel a tárgyév
utolsó napjával  mondhatják fel.

2005. január 25.

Elek István                                                                 Benedek Mihály
polgármester                                                                    polgármester

4. számú melléklet

M E G Á L L A P O D Á S

 Farkaslyuk
település központi ügyeleti ellátására

amely  létrejött  egyrészt   Farkaslyuk  Községi  Önkormányzat  Farkaslyuk
Gyürky  Gy.  Út  3.  mint  megbízó  Önkormányzat  (továbbiakban  megbízó,
képviseli  Gábor  Dezső  polgármester)és  Ózd  Város  Önkormányzata  Ózd,
Városház  tér  1.  mint  megbízott  Önkormányzat  (továbbiakban  megbízott,
képviseli  Benedek  Mihály  polgármester)  között  a  Megbízó  Önkormányzat
feladatkörébe  tartozó  egészségügyi  ellátás  biztosítására  az  egészségügyi
szolgáltatókról  és  az  egészségügyi  közszolgáltatások  szervezéséről  szóló
2003.  évi  XLIII.  tv.  13.  §.  (1),  (3)  bekezdésében,  valamint  a  helyi
önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködésükről  szóló  1997.  évi
CXXXV.  tv.   2.  §,  7.  §.  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  az  alábbi
feltételek szerint:

1.) A Megbízó  - mint egész közszolgáltatásért felelős szerv – 2005. január
1. napjával kezdődően megbízza a Megbízottat az alábbiakban részletezett
egészségügyi ellátási kötelezettsége teljesítésével.

2.) A Megbízott a megbízást elfogadja. A megbízásnak megfelelően vállalja,
hogy a Megbízó ellátási kötelezettségébe tartozó lakosok számára 
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intézményén  keresztül  biztosítja  az  ellátásra  vonatkozó  szakmai
szabályoknak megfelelően a háziorvosi központi ügyeleti ellátást és a házi
gyermekorvosi központi ügyeleti ellátást.

A háziorvosi központi ügyeleti ellátás helye 
Ózd, Nemzetőr út 19.

Ideje: hétvégén péntek 16 órától hétfőn 8 óráig
ünnepnapokon: az ünnepnapot megelőző nap 16 órától

az ünnepnapot követő nap 8 óráig
hétközben: 16 órától 8 óráig.

3.)  A  Megbízott  vállalja,  hogy az ellátáshoz  a  szükséges  személyi  és  tárgyi
feltételeket biztosítja,  az ügyeleti  ellátásban résztvevő alkalmazottak, orvosok
díjazását időben teljesíti, az ügyeleti szolgálatok beosztását a megbízó részére
minden tárgyhónapot megelőző 28. napjáig megküldi
Az  ügyeletben  résztvevő  települések  orvosaival  a  megbízott  önkormányzat
külön megállapodást köt.

4.)  A Megbízó a  működtetési  költségekhez lakosságának arányában járul
hozzá.
Külön  nyilatkozat  alapján  hozzájárul,  hogy  az  Országos  Egészségbiztosítási
Pénztár  BAZ  megyei  Igazgatósága  az  Ózdi  Önkormányzat  "Szociális  és
Egészségügyi  Gazdasági  Központja"  intézmény   részére  a  finanszírozást
közvetlenül utalja.

A működtetési költségekhez való hozzájárulást előlegként kell kezelni és azzal
a megbízott önkormányzat a tárgyévet követő március 10-ig elszámol. A hiányt
vagy  többletet  az  elszámolást  követően  az  önkormányzatok  harminc  napon
belül egymásnak megtérítik.
A hozzájárulás  alapjául  szolgáló  népesség  adatait  a  tárgyév január  1-i  KSH
adatok alapján kell figyelembe venni.

2005. évre az egy lakosra jutó hozzájárulás 40 Ft/hó, melynek I. Félévi összegét
március  31-ig,  második  félévi  összegét  július  31-ig  kell  a  Szociális  és
Egészségügyi Gazdasági Központ számlájára utalni.

5.)Jelen megállapodást  a felek hat  hónapos  felmondási  határidővel  a tárgyév
utolsó napjával mondhatják fel.
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A jelen megállapodás aláírásával egyidőben hatályát veszti az Almási Balogh
Pál Kórházzal 2001. évben kötött megállapodás.

2005. január 25.

Gábor Dezső                                                               Benedek Mihály
polgármester                                                                   polgármester

17.) napirend

Javaslat a parlagfű-mentesítéshez kapcsolódó pályázatok benyújtására

Erdősi  János meggyőződése,  hogy  a  parlagfű  kiirtása,  illetve  csökkentése
mindenki érdeke. A parlagfű kiirtását  segíti  elő ez az anyag, ami 1 millió Ft
állami támogatást  céloz meg, 300 ezer Ft saját  erő biztosítása mellett.  Olyan
eszközök beszerzésére van lehetőség, amelyek egy részét a KOMSZOLG Kht.
más területen is hasznosítani tud. Ez az pénz a parlagfű kiirtására kevés, ezért
célszerű  lenne  a  város  költségvetésében  külön  összeget  biztosítani  erre.  A
Gazdaságfejlesztési,  Pénzügyi és a Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság
az anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Benedek  Mihály megköszöni  a  KOMSZOLG Kht.  vezetésének,  hogy  erre  a
pályázatra  felhívta  a  figyelmet  és  kéri  szavazzanak  a  határozati  javaslat
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:

282/SzÜ. 15/KH/2005.(I.25.) számú Határozat

Tárgy: Parlagfű-mentesítéshez kapcsolódó pályázatok benyújtása

A Képviselő-testület fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést
hozta:

1.) A parlagfűvel fertőzött területek mentesítése érdekében az Önkormányzat
pályázatot  kíván  benyújtani  a  Földművelésügyi  és  Vidékfejlesztési
Minisztérium  által  kiírt  „A  parlagfűvel  fertőzött  területek  fizikai
mentesítésére  alkalmas  motoros  fűkaszák  beszerzésére”  című  pályázatra
1000 e Ft támogatási  összeg, valamint „A parlagfűvel  fertőzött  területek
fizikai mentesítéséhez szükséges helymeghatározást segítő GPS 
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(helymeghatározó)  eszközök  beszerzésére”  című  pályázatra  800  e  Ft
támogatási összeg elnyerése érdekében.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok
megtételére és a pályázat benyújtására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. január 31.

2.) A  parlagfűvel  fertőzött  területek  fizikai  mentesítésére  alkalmas  motoros
fűkaszák és egyéb kiegészítő eszközök beszerzésének költsége 1.300 e Ft.
A  beszerzés  érdekében  1.000  e  Ft  vissza  nem  térítendő  támogatásra
benyújtandó pályázathoz az Önkormányzat 2005. évi költségvetése terhére
300 e Ft önerőt biztosít.

Felelős: PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2005. évi költségvetés előterjesztése

3.) A  pályázati  anyagok  és  dokumentáció  összeállításával  az  Ózdi
KOMSZOLG Kht-t és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztályát bízza
meg.

Felelős: Ózdi KOMSZOLG Kht. ügyvezetője
    PH. Műszaki Ügyosztály vezetője

Határidő: 2005. január 31.

4.) A pályázatok elnyerése esetén az elnyert összegek célirányos felhasználása,
valamint  a  felhasználást  igazoló  beszámolók  elkészítése  az  Ózdi
KOMSZOLG Kht. feladata.

Felelős: Ózdi KOMSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: 2005. szeptember 30.

18.) napirend

Tájékoztató az Ózd Város Önkormányzat egységes vagyonbiztosításáról

Filipcsin Károly elmondja, hogy a Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta
az anyagot és egyetértett  azzal.  Az OTP Garancia Biztosító Rt-vel megkötött
szerződés  2004.  december  31-én  lejárt,  ezért  közbeszerzési  eljárást  kellett
lefolytatni.  Két  biztosító  adta  be  ajánlatát.  A  közbeszerzési  bizottság  a
kedvezőbb ajánlatot fogadta el és ez a Generali Providencia Biztosító ajánlata
volt.



132
A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

281/SzÜ. 16/KH/2005.(I.25.) számú Határozat

Tárgy: Tájékoztató az Ózd Városi Önkormányzat egységes vagyonbiztosításáról

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Elfogadja  a  tájékoztatót  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  egységes
vagyonbiztosításáról.

19.) napirend

Tájékoztató Hódoscsépány-Somsály önállósodását érintő népszavazásokról

Benedek Mihály köszönti Labancz Pált és Berecz Istvánt.

Nagybalyi Géza bejelenti,  hogy a 2004. decemberi ülésre polgármester úrnak
érkezett  egy beadvány Hódoscsépány térségéből.  Az ott alakult tárgyalóképes
delegáció  Hódoscsépány leválásának további intézését kérte. Polgármester úr
átadta  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságnak  az  iratot  kivizsgálásra.  Az
Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  Hivatal  illetékes  ügyosztályaival  8  évnyi
anyagot nézett át és ennek alapján állította össze az előterjesztést. Az Ügyrendi
és Igazgatási Bizottság úgy ítélte meg, hogy az anyag mellé célszerű lenne egy
határozati  javaslatot  is  benyújtani,  amely  most  kerülne  megvitatásra.  Az
Ügyrendi és Igazgatási  Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati  javaslat
elfogadását.

dr.  Horogh Lajos elmondja, hogy a tájékoztató anyagot pénteken kapta meg,
alaposan  áttanulmányozta,  a  határozati  javaslatot  pedig  az  ülés  előtt  kapta
kézhez.  Kijelenti,  hogy  a  tájékoztatóval  nem szokott  születni  ilyen  tartalmú
határozati  javaslat.  Véleménye  szerint  ebben  minőségi  megnyilvánulások
vannak,  amik  számára  szokatlanok.  Mint  önkormányzati  képviselő  minden
törekvése arra irányul, hogy ezt a várost, - ami több település összevonásával
alakult ki, - együtt tartsák és a város fejlődését közösen biztosítsák. Úgy érzi,
figyelembe  kell  venni,  hogy  vannak  a  peremterületek  részéről  jogos
észrevételek és arra kell  törekedni,  hogy az összetartás ne erőszakkal,  hanem
kölcsönös  érdekek  egyeztetése  és  megtalálása  révén  maradjon  meg.  A  fő
törekvés  az,  hogy  ne  adjanak  okot  arra,  hogy a  leválási  szándékok  előtérbe
kerüljenek.  Számos  elképzelése  van,  ezeket  részben  a  bizottsági  ülésen
elmondta. 
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Hangsúlyozza, hogy Hódoscsépány-Somsály esetében érvényes és eredményes
népszavazás volt. A döntést ebben a kérdésben a Közigazgatási Hivatalon és a
Belügyminisztériumon keresztül a köztársasági elnök fogja meghozni. Áldatlan
állapotnak tartja, hogy 1996. óta ez a téma nem rendeződött. Ezt a demokratikus
elvek és a jog figyelembe vételével rövid időn belül le kell zárni és a lakosság
kezdeményezésének a végére pontot kell tenni. Elmondja, hogy a tájékoztató 4.
oldalán  a  II.  pontban  megjelölt  jogi  hivatkozások  nem  felelnek  meg  a
valóságnak, nincsenek összhangban a törvényi előírásokkal. Az Ötv. 52. § (2)
szakaszára hivatkozással,  mind a Közigazgatási  Hivatal  elnökének levelében,
mind  pedig  ebben  az  anyagban  az  szerepel,  hogy  egy  3  tagú  előkészítő
bizottságot  kell  választani.  Ő is hivatkozik az 52 § (2) szakaszra,  ahol  a lap
alján a megjegyzés azt tartalmazza, hogy megállapította az 1999. éviXLI. tv. 24.
§-a, hatályos 1999. május 8-tól, és csak az ezt követően indult kezdeményezés
esetén  kell  alkalmazni.  A  Hódoscsépány-Somsály  önállósodásának
kezdeményezése egyértelmű, hogy előtte indult, ezért ez a törvényi hely erre az
esetre nem alkalmazható.

Benedek Mihály figyelmezteti dr. Horogh képviselő urat az időkeret betartására.

dr. Horogh Lajos ismerteti, hogy az Ötv. 18/2. bekezdése alapján az SZMSZ-re
hivatkoznak.  Ha  a  18.  §  (2)  bekezdését  és  az  SZMSZ 38.  §-át  figyelembe
veszik,  akkor  megállapítható,  hogy  lakossági  fórumok  ügyében  csak  akkor
járhat  el  az  önkormányzat,  ha  kompetenciájába  eső  tájékoztatási  vagy
döntéshozatali  eljárásról van szó. A 38.  § (1) bekezdése véleménye szerint  a
lakosság és a társadalmi szervezetek tájékoztatása, fontosabb döntésekbe való
bevonása.  Ez  a  döntés  nem  ennek  az  önkormányzatnak  a  kompetenciájába
tartozik, ebből eredően ez a törvényi hely az SZMSZ-nek erre az esetére nem
vonatkozik.  Úgy  véli,  helytelenül  lett  a  lakossági  fórum  január  31-re
Hódoscsépányon  összehívva,  nem  a  polgármester  és  a  területi  képviselő
kompetenciája és nem az ő hatáskörük. Ebben az esetben új jogi helyzet van,
aminek megfelelően  mindent át kell tekinteni. 

Obbágy  Csaba  kifejti,  hogy  az  előterjesztés  a  címe  alapján  Hódoscsépány-
Somsály önállóságáról szól, de tartalmában ez az anyag más területeket is érint.
Részletesen szól az egyes fejezetek tartalmáról. Véleménye, hogy az összegzés
előtt  az  előterjesztés  visszautasítja,  hogy  egy-egy  területrész  az  adott
költségvetési részesedés függvényében zsarolja az önkormányzatot, ugyanakkor
egyfajta  üzenetként  kínálja  a  városrészi  lakossági  fórumokat,  a  korábbinál
nagyobb  lehetőségeket  és  a  kompromisszumokat  az  együttgondolkodás
szándékával.  Hangsúlyozza,  hogy  ez  az  előterjesztés  a  problémák  felvetését
illetően  reális,  a  városrészekkel  történő  együttgondolkodás  a  korábbinál
jelentősebb,  támogatási  szándékát  illetően  előremutató,  vagyis  megfelel  a
tájékoztatóval szemben támasztott követelménynek. 
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Az  ülés  előtt  kiosztott  határozati  javaslat  miatt  kérdezi,  hogy  szoktak-e  a
tájékoztatónál határozati javaslatról szavazni, mit ír elő ezzel kapcsolatban az
SZMSZ?

Fazekas Zoltán kijelenti, mint önkormányzati képviselő Ózd város szolgálatára
esküdött és ennek egységét szeretné megtartani. Elmondja, hogy az előterjesztés
kronológiailag  pontosan,  rendben  leírja  a  történéseket,  helyes  és  jó
megállapításokat  tartalmaz.  Úgy  gondolja,  hogy  határozati  javaslat  a
tájékoztatóhoz nem szokás, legfeljebb annak elfogadását vagy el nem fogadását
tartalmazhatja.  Ebben  a  javaslatban  azonban  olyan  megállapítások  is
szerepelnek,  amelyek  nem  egyértelműen  következnek  a  tájékoztatóból.  A
határozati javaslat 1. pontját el tudná fogadni, de a többitől tartózkodna, ugyanis
elhangzottak  olyan  felvetések,  amelyek  problémákat,  jogi  tisztázatlanságot
mutatnak. Nem tartja indokoltnak, hogy a határozati javaslatról döntsenek. 

Rontó József a tájékoztatóval kapcsolatban kiemeli: 1999-ben a bírósági eljárás
befejezését  követően  állapította  meg  a  képviselő-testület  a  népszavazás
eredményességét és érvényességét. Úgy ítéli  meg, hogy a tájékoztatóban és a
határozati javaslatban is olyan mentalitás tükröződik, amely arra utal, hogy ezt
az  eredményes  és  érvényes  népszavazást  és  az  ebből  eredő  feladatellátást
semmibe  veszik.  Hangsúlyozza,  hogy  ezt  a  népszavazást  tiszteletben  kell
tartani.  Az önkormányzat szembe nézhet saját magával is, hogy valamit rosszul
csinált.  Le  van  írva  a  tájékoztatóban  is,  hogy  a  peremterületi  politika
valószínűleg nem ütötte meg azt a mértéket, amit kellett volna. Hangsúlyozza:
ezt az ügyet rendezni és végre lezárni ennek a testületnek a feladata. Sajnálja,
hogy  ez  politikai  vetületet  kezd  kapni.  Megjelent  az  újságban  is  és  a
polgármester úr is bejelentette, hogy a helyi pártok képviselői az egység mellett
döntenek. Ez a nép ügye és az önkormányzat ügye. Az önkormányzatnak meg
kell tenni azt,  amit a törvény kötelezően előír. 

Zsolnai  Piroska kiemeli,  hogy  a  demokráciát  az  önkormányzati  törvény
biztosítja  azáltal,  hogy  pontosan  szabályozza  azt,  hogy  hogyan  lehet
településrészeknek leválni, egyesülni, mik ennek az eljárásnak a szabályai. Nem
látja ebben az előterjesztésben azt, amit Rontó úr kifogásolt. Nevezetesen a 2.
pontban  a  képviselő-testület  nem  a  népszavazás  törvényességét  kifogásolja,
pusztán a felállított bizottságokkal kapcsolatban állapítja meg azt a tényt, hogy
nem tudja eldönteni melyik a törvényes. 

Labancz Pál elmondja, nem szeretnének itt vitatkozni, nem akarnak bizonyítási
eljárást  folytatni.  Azt,  hogy mi a jogos,  hogyan állt  fel  a bizottság a Megyei
Közigazgatási  Hivatalnál  már  eldöntötték.  Kiemeli,  hogy  a  Közigazgatási
Hivatal levelében egy szó sincs arról, hogy az ő bizottságuk nem legitim. 
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Ez a bizottság decemberben a jegyzőkönyv és jelenléti ív szerint törvényesen
állt föl. Úgy gondolja nevetséges lenne, ha olyanokból állna fel a bizottság, akik
nemmel szavaztak a leválásnál. Megemlíti a Tóth Csaba féle bizottságot is, akik
már másnap azt nyilatkozták, hogy nem is akarnak leválni. Emiatt felháborodás
volt  Somsályon.  Tudomása  szerint  az  előkészítő  bizottság  felállt  amikor,
kezdeményezték a leválást 1996. szeptemberében. Megjegyzi, hogy Somsályon
külön  is  egy  leválási  kísérlet,  ami  24  szavazaton  bukott  meg.  Ezt  a
tájékoztatóban le is írták, tehát tudnak erről is. Az anyagban szépen le van írva
hogy  mi  történt,  csak  nincs  minden  végigvezetve.  Elmondja,  hogy az  egyik
jogász a bizottsági ülésen megjegyezte, hogy az akkor felállt bizottság jelenleg
is  legitim,  mert  annak  a  mandátuma  csak  akkor  jár  le,  amikor  a  leválás
megtörtént. A Megyei Közigazgatási Hivatal levelében is kihangsúlyozta, hogy
csak szépséghibája van az általuk decemberben létrehozott  bizottságnak, mert
nem nyilatkoztatták Battyányi urat. 

Benedek Mihály felhívja a figyelmet, hogy összesen 5 perc idő áll a felszólaló
rendelkezésére.

Labancz  Pál felolvas  a  Közigazgatási  Hivatal  leveléből,  mely  szerint  a
településrészen lakó települési képviselőkből 3 tagú előkészítő bizottságot kell
választani.  Ehhez  egyedül  Battyányi  József  úr  a  legitim.  Elismerik,  hogy az
előkészítő bizottság nem kereste meg Battyányi urat. Elmondja, a Közigazgatási
Hivatal  leveléből  kitűnik,  hogy annak érdekében,  hogy a  jogsértés  orvoslása
megtörténjen, indokolt az előkészítő bizottság szabályszerű megalakulása iránt
intézkedni.  Tehát  a  falugyűlésen  az  önkormányzati  képviselőnek  biztosítani
kell, hogy az előkészítő bizottságban a képviselő úr közreműködjön. Azért kell
a  falugyűlést  összehívni,  hogy  erről  megkérdezzék  Battyányi  József  urat.
Megjegyzi,  hogy  írásban  már  megkérdezték  Battyányi  József  urat.  Kijelenti,
hogy a jelenlegi bizottság legitimitását elismeri a Közigazgatási Hivatal. 

Benedek Mihály bejelenti, hogy lejárt az 5 perc.

Fazekas  Zoltán ügyrendben  kér  szót.  Úgy gondolja  van  olyan  jelentős  ez  a
kérdés, hogy az 5 perces időkorlátot függesszék fel.

Benedek Mihály kéri, hogy az 5 perces időkorlát felfüggesztéséről szavazzanak.

A Képviselő-testület 6 igen, 12 nem és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy
nem ért egyet az 5 perces időkorlát felfüggesztésével.

Rontó József ugyanazt szerette volna kérni, mint Fazekas Zoltán.
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dr. Horogh Lajos elmondja, hogy számára két megdöbbentő dolog történt a mai
képviselő-testületi ülésen. Eljött egy állampolgár, aki szeretett volna szót kérni,
de nem kapott. Eljött  egy somsályi állampolgár meghívottként és nem lett  az
elején  közölve  vele,  hogy  5  perc  ideje  van.  Ezt  nem  tudja  elfogadni.  A
tájékoztatóval kapcsolatban kiemeli, hogy mind a két anyagban szereplő jogi §
téves, mert nem e szerint kell eljárni. A Közigazgatási Hivatal levele is ebbe a
hibába  esett.  Az  1999.  évi  XLI.  tv.  és  az  Ötv.  az  érvényes  és  eredményes
népszavazás után az előkészítő bizottságnak nem ad szerepet. Kivéve az 1999.
évit,  abban  az  esetben,  ha  a  Belügyminisztérium  visszaadja  az  anyagot
kiegészítésre. Felteszi a kérdést: milyen jogszabály alapján várják azt, hogy az
előkészítő  bizottság  újraalakuljon  és  milyen  tevékenységet  kell  végeznie.
Véleménye, hogy a törvény azt mondja, ha a köztársasági elnök döntött, akkor
feláll az új településen is az önkormányzat és a két önkormányzat képviselői a
vagyon  megosztást  és  a  település  leválásával  kapcsolatos  kérdéseket
megvitatják. Meggyőződése, hogy az előkészítő bizottságról csak egyszer lehet
dönteni, s vissza kellene menni az első döntéshez. Előfordulhat, hogy 2-3 hét
múlva  újból  kitalálják  hívjanak  össze  falugyűlést.  Úgy  gondolja,  hogy  egy
lényeges  dolog  van:  érvényes  és  eredményes  népszavazás  volt,  ne
akadályozzák, segítsék elő minden jogi eszközzel hogy vége legyen ennek az
ügynek. Törvénytelenséget nem szabad elkövetni. 

Rontó  József  elmondja,  hogy  a  mai  ülésen  azt  tapasztalta,  hogy  az
állampolgártól  megvonják a szót,  mert nem akarják hogy szóljon,  időkorlátra
hivatkozva nem adnak szót, olyan ügyben, ami 9 éve húzódik ebben a városban.
Úgy véli, nem lehet a tájékoztató után határozati javaslatot hozni. Elérkezett az
idő ahhoz, hogy másként politizáljanak. Együttműködve haladjon a város. 

Kovács  Béla hangsúlyozza:  a  képviselő-testület  egy  része  egy  olyan
falugyűlésnek a megválasztott 5 embere védelmébe beszél, ahol összesen 27-en
vettek részt a 3500 lakosból. A felszólalások végére számára az derül ki, hogy
szét  kell  verni  a  várost,  és  közben  arra  hivatkoznak  hogy  a  politikát
becsempészték. 1996-ban, amikor ez a bizottság megalakult miért nem végezte
el  a  dolgát?  Úgy  gondolja  akkor  nem  állt  egy  csoport  érdekébe  az,  hogy
leváljon, valamilyen személyes okok miatt, most ezt az okot elővették és 4-5
ember  személyes  indoka  alapján  megpróbálják  szétverni  a  várost,
sértődöttségből  és  egyéb  okokból.  Az  a  lényeg,  hogy  a  képviselő-testület
semmilyen  dolgot  nem  mulasztott  el  1999.  óta.  Hangsúlyozza,  hogy   a
népszavazás óta kicserélődött  egy bizonyos réteg, gyerekek felnőttek, honnan
lehet  tudni  a  mostani  hangulatot?  Hódoscsépány lakossága  mindig  a  leválás
ellen  volt,  miért  kell  a  csépányi  lakosságot  a  somsályiak  véleményével
büntetni?  Az  anyag  tartalmazza  azokat  az  adatok,  amelyek  jegyzőkönyvek
alapján készültek. 
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Véleménye: kell egy tisztességes lakossági tájékoztatás, de  nem 27 emberrel.
Tisztességesen kell tájékoztatni a lakosságot arról is, mi lesz akkor, ha leválik
és mi lesz, ha nem válik le. Egyáltalán megéri-e ez a személyi ambíció? Mert
azok az emberek, akik eddig lapítottak most elővettek egy ütőkártyát megint.
Biztos,  hogy ők  vezetést  fognak  kapni,  biztos  hogy bizalmat  fognak  kapni?
Egyáltalán nem biztos. Ezért kellene meggondolni. 

Benedek Mihály Labancz Pálnak megjegyzi,  hogy a második hozzászólás  az
SZMSZ szerint 3 perc.

Labancz Pál megjegyzi: hogy mi a mostani lakosság véleménye már „lerágott
csont”. Elmondja, semmi nem ír elő új népszavazást ebben az ügyben. Ez nem
évül el. Az sem igaz, hogy nem jött be a bizottság akkor, mert bejött. Sajnálja,
hogy  most  nem mernek  bejönni  azok  az  emberek.  Kijelenti,  hogy  akárhová
mentek,  nem volt  eredménye. Az nem ennek a vezetésnek a hibája,  hogy ez
kialakult.  Úgy véli,  sajnos  politikába  fog átmenni  az egész ügy,  mert jövőre
választás  lesz.  Ezt  az  emberek  mondták  el  neki,  mert  megkeresték.
Hangsúlyozza:  neki  mindegy,  hogy  a  helyi  önkormányzati  választáson  kit
választanak.  A tájékoztatónak a fele sem igaz,  ha kell  mindenegyes fejezetét
meg tudja  cáfolni.  Elmondja:  abban  bíztak,  hogy az  új  vezetés  ezt  másképp
fogja nézni. 1979. óta mióta a városhoz tartoznak csak leépültek, leromboltak
mindent, nincs egy fűtött helyiség, ahol a nyugdíjasok találkozhatnának.  Nem
akar  senki  hatalomra  törni,  még  képviselőnek  sem  indulna.  A  balkáni
állapotokat nem az ottlakók teremtették.

Rontó  József  szerint  egyetlen  képviselő  sem  függetlenítheti  magát  a
népszavazástól. 

Boda István a vita lezárását javasolja. Ózd városra esküdtek fel a képviselők,
azonban nem jelenti azt, hogy nem törvényesen akarnak eljárni. A tájékoztató
nagy  súlyú  kérdésről  szól,  semmi nem zárja  ki,  hogy  ne  határozzanak  meg
néhány  pontot.  Obbágy  Csabával  egyetért  abban,  hogy  vannak  a
peremterületeknek  jogos  igényei,  néhányat  meg lehet  oldani  az  idén  és  még
marad feladat évekre. A valós lakossági kezdeményezést figyelembe kell venni
és ezeket a kérdéseket le kell zárni. A határozati javaslat elfogadását javasolja. 

Benedek  Mihály lezárja  a  vitát.  Szeretne  az  elmúlt  időszakban  elvégzett
munkáról  szólni.  Ismerteti,  hogy  amikor  december  21-én  Labancz  Páltól  és
Berecz  Istvántól  átvette  a  petíciót,  jó  hogy  úgy  döntött,  az  Ügyrendi  és
Igazgatási  Bizottságnak  adja  át  véleményezésre.  Az  eltelt  időszakban  arra
törekedett,  hogy minden  nyilatkozata megfelelő információkon alapuljon és a
törvényesség betartására törekedett, ezért tárgyalt a Megyei Közigazgatási
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Hivatallal. Az általa vezetett képviselő-testület valamennyi tagja abban érdekelt,
hogy az 1996-os véleménynyilvánító népszavazás eredménye, - mely 1999-ben
emelkedett  jogerőre  -  eljusson  a  legmagasabb  fórumokig  a  kezdeményezést
tevők  véleményével  együtt.  Ennek  érdekében  minden  szükséges  egyeztetést
elvégeztek  a  Hivatal  szakapparátusával.  A  jelenlegi,  magát  tárgyalóképes
delegációnak  nevező  6  fő  helyett,  leválást  bizottságot  kell  választani  a
településen élőknek. A Megyei Közigazgatási Hivatal levelében egyértelműen
fogalmaz, ezért került összehívásra az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság ülése
után a lakossági fórum. Ott nyilatkoznia kell  Battyányi József önkormányzati
képviselő úrnak, hogy részt kíván-e venni az előkészítő bizottság munkájában
és  előkészítő  bizottságot  kell  választani.  Utólag  ugyanis  nincs  lehetőség  a
bizottság  kiegészítésére.  Elmondja,  hogy  a  durvább  viták,  személyeskedések
elkerülése végett a 4 parlamenti párt helyi képviselőivel is tárgyalást folytatott.
Véleménye  szerint  ennek  a  képviselő  testületnek  az  a  kötelessége,  hogy
törvényes mederbe terelje ennek a jogerős, véleménynyilvánító népszavazásnak
a  megoldását.  A  lakossági  fórumon  tájékoztatást  szeretne  adni  arról,  miért
húzódott  idáig  ez  az  ügy  és  nem azért,  mert  a  korábbi  képviselő-testületek
jogszabályt  sértettek  volna.  Azóta,  hogy  a  véleménynyilvánító  népszavazás
jogerőre  emelkedett,  összesen  4  előkészítő  bizottság  jött  létre.  A  lakossági
fórumon  tájékoztatni  fogja  a  megjelenteket,  hogy  kik  voltak  a   bizottságok
tagjai és milyen kötelezettségük lett volna, mik voltak azok a pontok, amelyek
akadályozták  a  népszavazás  törvényes  úton  történő  megvalósulását  A
Közigazgatási Hivatal segítségével egy anyagot kellett volna elkészíteni, és azt
el kellett  volna juttatni az ózdi képviselő-testület  elé,  ahol ezt véleményezték
volna.  Nem jött  ilyen irányú kérés.  Azt gondolja január 31-én nagyon széles
lakossági  fórumon  sikerül  egy  jogilag  támadhatatlan  előkészítő  bizottságot
létrehozni,  amely  valóban  elkezd  dolgozni.  Kéri,  hogy  ne  személyes
indulatokat,  vélt  vagy  valós  sérelmeket  állítsanak  ennek  az  ügynek  a
középpontjába.  Szeretné,  ha  ebbe  az  ügybe  sem  egyéni,  sem  szűk  csoport
érdekek nem vegyülnének.  Hódoscsépány és Somsály lakosságának joga van
ahhoz, hogy őszintén beszéljenek arról mi történt az elmúlt években. Kéri, nagy
bölcsességgel  és  a  törvények  maximális  betartásával  közelítsenek  a
megoldáshoz.

dr. Csiszár Miklós elmondja, hogy többekben felvetődött  a határozati javaslat
kérdése. Ennek a története az volt, hogy az Ügyrendi és Igazgatási  Bizottság
megtárgyalta  az  előterjesztést,  majd  ezt  követően  felkérte  a  Hivatalt,  hogy
dolgozzon ki egy határozati javaslatot a mai napra. Ma délben újra ülésezett az
Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  és  jóváhagyta  ezt  a  határozati  javaslatot.
Hangsúlyozza,  hogy  az  SZMSZ  nem  tiltja  és  nem  törvénysértő,  ha  a
tájékoztatóhoz határozati javaslat kerül. A tartalmával kapcsolatban kiemeli: a
2-es pont  a delegáció  jogszerűségéről  szól,  a  3-as  pont  egyetért  azzal,  hogy
településrészi fórumra kerüljön sor. Polgármester úr jelezte, hogy január 31-re 
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összehívta a lakossági fórumot és ez összhangban van a Közigazgatási Hivatal
leiratával.  A 4. pontot  az Ötv.  teszi  lehetővé,  amelyben a testület  Ózd város
egysége mellett foglal állást. Ez a Hivatal vezetésének és a polgármester úrnak
lényeges,  hogy  a  testület  hogyan  foglal  állást  ebben  a  kérdésben.  Jogi
részleteket illetően kifejti: felvetődött az, hogy az előkészítő bizottság, amelyet
Labancz  Pál  és  Berecz  István  mint  társelnökök  vezetnek  jogszerű-e?  A
Közigazgatási  Hivatal  levele  egyértelműen  leírja  és  megerősíti  azt,  ami  az
előterjesztésben  van.  Nem  keresték  meg  a  területen  lakó  képviselőt  az
összehívást  megelőzően,  aki  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságnak  is
nyilatkozott,  írásban  is  nyilatkozott,  hogy  ez  nem  történt  meg.  Ennek  az
utólagos  orvoslása  nem  lehetséges.  Tehát  ez  az  előkészítő  bizottság
jogszerűtlen.  Ezt  a Közigazgatási  Hivatal  írta le.  Elmondja,  hogy az SZMSZ
lakossági  fórumokra  vonatkozó  38.  szakasza  sem  volt  betartva.  Van  olyan
felfogás,  hogy  ez  nem  alkalmazható,  de   megítélése  szerint  csak  ez
alkalmazható.  Különösen  lényeges  az  alkalmazása,  ha  egy  3000  fős
településrész  leszakadásáról  van  szó.  Az  SZMSZ  jogszabály,  tehát  be  kell
tartani  a  város  egész  területén.  Hozzáfűzi:  a  törvényesség  kérdése  többször
felvetődött az ülésen, dr. Horogh képviselő úr idézte is a jogszabályt. Azzal a
részével  egyetért,  hogy  a  területszervezési  törvény  -   ami  1999-es  -  nem
alkalmazható  visszamenőleges  hatállyal  az  1996-os  népszavazásra.  Ezért  az
akkori önkormányzati törvényt kell alkalmazni, így az előterjesztett  anyagban
annak a szakaszait illesztették be. Kiemeli, hogy mindvégig nagyon ügyelnek a
törvényességre, tehát a jogszabálynak az 1996-os változatát alkalmazzák és ezt
tették a képviselők elé is. A Közigazgatási Hivatal véleménye is az volt, hogy
az előkészítő bizottság nem jött létre jogszerűen, és úgy látják orvosolhatónak a
dolgot,  hogy  kell  egy  korrekt,  a  jogszabályoknak  megfelelő  település-részi
gyűlést  tartani,  ahol  lehetőség  van  a  lakosság  tájékoztatására,  a  települési
képviselő  beszámolására,  és  lehetőség  van  törvényesen  előkészítő  bizottság
választására is. Az a feladat, amit el kell végezni egy előkészítő bizottságnak az
elkerül a Belügyminisztériumhoz, és a Belügyminiszter terjeszti a köztársasági
elnök elé.  Hangsúlyozza,  többször  felvetődött:  mulasztásban van-e a testület,
vagy van-e valaki mulasztásban? Az ózdi képviselő-testület nincs mulasztásban.
Egy feladata  volt,  az  hogy a  népszavazás  eredményét  határozatban  állapítsa
meg. Ez megtörtént. Az ózdi testületnek nem volt további feladata. A törvény
kimondja, hogy az előkészítő bizottságnak milyen feladatokat kell elvégeznie.
Az  előkészítő  bizottságnak  javaslatot  kell  tennie  az  új  község  területére,
szakértői  vélemény  alapján  a  község  elnevezésére,  a  vagyon,  valamint  a
vagyoni jogok és kötelezettségek megosztására, a költségek viselésére. Ezt az
előkészítő bizottságnak kellett volna elvégezni és a munka elvégzését követően
tárgyalásokat  folytatni  az  akkori  polgármesterrel,  illetve  az  általa  vezetett
szakértői  csapattal.  Fenntartja,  hogy  az  előterjesztésben  leírt  tények  és
jogszabályhelyek azok, amelyeket jogszerűnek tartanak. 
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Benedek  Mihály bejelenti,  hogy  dr.  Horogh  Lajos  képviselő  úr  negyedik
hozzászólásra jelentkezett, javasolja, hogy a jogi vitát jegyző úrral folytassa le.
Kéri szavazzanak.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 6 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:

117/SzÜ. 17/KH/2005.(I.25.) számú Határozat

Tárgy: Tájékoztató  Hódoscsépány-Somsály  önállósodását  érintő
népszavazásokról

A  Képviselő-testület  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi
határozatot hozza:

1.) Az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  által  előterjesztett  tájékoztatót
elfogadja.

2.) Az  előterjesztésben  megjelölt  indokok  alapján  a  2004.  december  20-án
megválasztott tárgyalóképes delegációt nem tekinti törvényesen megalakult
előkészítő bizottságnak.

3.) Egyetért  azzal,  hogy  Hódoscsépányon  a  két  településrészt  érintően
településrészi lakossági fórum megtartására kerül sor.

4.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ózd város egységének
megtartása mellett foglal állást.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

(Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor alpolgár-
mesternek, tekintettel arra, hogy a következő napirendek előterjesztője)

20.) napirend

Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzata  és  a  Hangforrás  Kft.  közötti
együttműködési megállapodás jóváhagyására

Benedek Mihály elmondja, hogy ezt az együttműködési megállapodást minden
évben meg kell újítani. Kéri a képviselők támogatását.
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Zsolnai  Piroska bejelenti,  hogy  a  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag javasolják elfogadását.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:

289/SzÜ. 18/KH/2005.(I.25.) számú Határozat

Tárgy: Ózd Város Önkormányzata és a Hangforrás Kft. közötti együttműködési
megállapodás jóváhagyására

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Az  Ózd  Város  Önkormányzata  és  a  Hangforrás  Kft.  együttműködési
megállapodás tervezetét jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a  Hangforrás Kft  (3530 Miskolc, Kisavas Alsósor
22.), - képviseli Puskásné Török Éva ügyvezető igazgató – mint a 96.3, 99.5,
95.9  MHz-en  sugárzó  Rádió  GaGa  üzemeltetője,  másrészről  Ózd  Város
Önkormányzata  (3600  Ózd,  Városház  tér  1.)  -  képviseli  Benedek  Mihály
polgármester – között az alábbi feltételekkel:

1. A  Hangforrás  Kft.  vállalja,  hogy  hírműsoraiban  rendszeresen,  naponta
többször, információkat ad Ózd Város Önkormányzatának és Polgármesteri
Hivatalának  tevékenységéről,  illetve  Ózd  városában  történt  fontosabb
eseményekről.

2. A  Hangforrás  Kft.  vállalja,  hogy  a  Ráció  Ga  Ga  műsoraiban  Ózd  Város
Önkormányzata  számára  a  Rádió  Ga  Ga  leghallgatottabb  műsorsávjaiban
2005. január 15-től – 2006. január 15-ig, heti 6 perc műsoridőt biztosít. A
heti műsoridő felhasználása az önkormányzat igényei szerint összevonható.

3. A Rádió Ga Ga szerkesztősége ózdi önkormányzati műsoraiban folyamatosan
törekszik  az  interaktivitásra,  mely  a  lakossággal  való  kapcsolattartás
leghatékonyabb eszköze lehet.
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4. Az éves együttműködés során két alkalommal a Rádió Ga Ga egész napos

vendége Ózd városa.  Az Ózdi Nap célja,  a város arculatépítő  munkájának
támogatása,  a  település  történelmi,  gazdasági  és  kulturális  értékeinek
bemutatásával. A rádiós nap biztosíthatja, hogy a rádió sugárzási körzetében
élők  az  önkormányzati  vezetők  tájékoztatása  alapján  részletesebb
információkat  kapjanak  Ózd  jövőbeli  terveiről,  az  esetleges  befektetési,
vállalkozási lehetőségekről.

5. A  Rádió  Ga  Ga  rendszeresen  közzéteszi  az  önkormányzat  pályázati
ingatlanértékesítési felhívásait, lakosságnak szóló közleményeit.

6. A Rádió Ga Ga folyamaosan helyet biztosít az önkormányzati finanszírozású
cégek felhívásainak közzétételére.

7. A fentiekben megjelölt szolgáltatások ellenértéke 2.000.000 Ft + ÁFA, azaz:
Kettőmillió  forint  +  ÁFA,  amely  2005.  február  28-ig  kerül  kifizetésre  a
Hangforrás  Kft.  Magyar  Külkereskedelmi  Bank  Rt.  Miskolci  Fiókjánál
vezetett  10300002-25510070-00003285.  számú  számlájára  történő
átutalással.

Miskolc, 2005. január 

…....................................... …...…................................
Ózd Város Önkormányzata Hangforrás Kft.

21.) napirend

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

Fazekas  Zoltán sajnálja,  hogy  az  előző  napirendnél  nem  tudta  mindenki
kifejteni a véleményét az időkorlát miatt. Az előterjesztés két gépelési hibájára
hívja  fel  a  figyelmet.  Szól  az ominózus Újváros téri  zöldterületről,  amely az
Öregek-Fiatalok  Háza  térségében  van.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  volt
rendőrségi terület, a József Attila út 5. szám alatti,  önkormányzati tulajdonba
került.  Megemlíti,  hogy ott  van  egy rossz  állapotú,  romos épület  a jelenlegi
Esély Gondozóház oldalában, ha már az önkormányzat tulajdona, akkor az ez
évi a rehabilitációs keretből gondoskodni kellene az elbontásáról. 

Kiss Sándor  megjegyzi, hogy senkitől nem lett megvonva a szó, az SZMSZ-t
tartották be. 

Obbágy Csaba a második bekezdésről szeretne bővebb tájékoztatást kérni.  Úgy
gondolja,  azt  próbálná  ez  a  szövegrész  bizonyítani,  ami  régi  szándéka  a
testületnek, hogy munkára fogja az embereket. 
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Ha munkabért kapnak, elsődlegesen a tartozások kiegyenlítését kell megoldani.
A tájékoztatásból  tűnjön ki,  hány embert érintett, mennyi pénzről van szó, és
hogyan valósult meg a testületi szándék. 

Kiss  Sándor elmondja,  hogy  a  bizottság  elnöke  írásban  fog  válaszolni.  A
Fazekas  Zoltán  által  javasoltakat  kéri  vegyék figyelembe, elírás  történt.  Kéri
szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  22  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

267/SzÜ. 19/KH/205.(I.25.) számú Határozat

Tárgy: Jelentés  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi  határozatok
végrehajtásáról  és  az  átruházott  hatáskörben  hozott  bizottsági
döntésekről

A Képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló jelentést elfogadja.

(Kiss  Sándor  alpolgármester  visszaadja  az  ülés  vezetését  Benedek  Mihály
polgármesternek)

Benedek Mihály Fazekas Zoltánnak megjegyzi:  senki  nem lett  korlátozva,  az
SZMSZ szerinti időt mindenki kihasználhatta.

-.-.-

Tájékoztató a 2004. december 21. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

22.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

dr.  Horogh  Lajos kifejti,  a  mai  testületi  ülés  megmutatta  emberségből,
demokráciából  az  arculatát.  Nagymértékben  ledöbbentette,  ezzel  nem  tud
egyetérteni és ez ellen való tiltakozásként nem fogja elmondani az „Egyebek”
napirendhez  szánt  észrevételét.  Reméli  az  Ózdi  Közélet  lehetőséget  ad  neki
arra, hogy ezirányú észrevételét megtegye. 
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Nagybalyi  Géza ismerteti,  hogy  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottsághoz
decemberben  beérkezett  Rontó  József  képviselőnek  egy  indítványa,  amit  a
decemberi és januári bizottsági ülésen megtárgyaltak. Az indítvány lényege az,
hogy az  SZMSZ-t  felül  kell  vizsgálni,  át  kell  tekinteni.  Ezt  az  Ügyrendi  és
Igazgatási Bizottság napirendjére kívánja tűzni. Ehhez kéri a képviselőket, hogy
akinek  a  jelenleg  érvényben  lévő  SZMSZ-szel  kapcsolatban  észrevétele,
javaslata  van,  az  írásban  tegye  meg,  azzal  a  kéréssel,  hogy  konkrétan
csatlakozzon  minden  §-ához  és  konkrétan  tegyen  javaslatot  az  adott  §
módosítására.  Felkéri  a  bizottságok  elnökeit  hogy  tűzzék  a  bizottságok
napirendjére és észrevételeiket, javaslataikat saját működésükkel kapcsolatban
írásban juttassák el április 30-ig a Szervezési Ügyosztályra. Elmondja továbbá,
hogy  a  régi  szennyvízvezetékekkel  gondok  vannak.  Bizonyos  hiányosságok
folytán  ezeknek  a  vezetékeknek  jelenleg  nincsen  gazdája,  nem  lettek
üzemeltetésre átadva a VÍZMŰ-nek és komoly jogi problémák adódtak ebből.
Példaként említi, hogy a Bem út térségében 2 lakásnak van 30 éve hivatalosan
szennyvízvezetéke,  ez  működik,  időközben  azonban  elromlott  és  próbálták
volna  kideríteni,  hogy kinek kell  a  hibát  elhárítani.  Kiderült,  hogy senkinek
nincs ez a 100 méteres szakasz, se tulajdonba, se üzemeltetésre átadva. A két
lakótömb  tulajdonosai  jogosan  reklamálnak,  nekik  átadási  pontjaik  vannak,
tehát aknájuk van, onnantól nem az övék ez a vezeték. A VÍZMŰ Kft. szintén
jogosan mondja, hogy hozzájuk működtetésre  ez a vezeték nem került,  ezért
nem  végeznek  rajta  hibaelhárítást.  Ennek  a  sürgős  rendezésére  kéri  az
ügyosztályt,  kéri,  a  Vízművel  egyeztessenek.  Ezeket  rendbe  kell  tenni
vagyonilag, üzemeltetésileg. 

-.-.-

Rontó József véleménye szerint - mivel a város jelene, jövője, az itt élő emberek
érdeke  alapvetően  megköveteli  -  kellene  a  városnak  egy  középtávú  olyan
program,  amihez  csatlakozni  tudnak,  amit  el  tudnak  fogadni.  Indokolja  ezt,
hogy az ország, az EU is hét évre előre tervez. Meg kell  azt szüntetni,  hogy
sokszor sodródnak, megkövetelik ezt a peremterületek érdekei is, ennek eleget
kell  tenni,  be  kell  kapcsolni  a  lakosságot  és  tisztelni  kell  a  véleményüket.
Javasolja, hogy ebben az évben kerüljön ez a testület elé, megfelelő előkészítés
után. 

-.-.-

Kovácsné Keller Ildikó a rongálásokkal kapcsolatban szól. Tavaly májusban lett
átadva  az  Újváros  téren  a  játszótér.  Egy rugós  játékot  a  tizenéves  gyerekek
kitörtek  és  nagyon  sok  lakó  kérdezte  hová  került  ezt  a  játszóeszköz.  A
KOMSZOLG Kht-hoz szállították be, nincs semmi baja, tavasszal ismét vissza
fog kerülni a játszótérre. 
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Szeretné felhívni a lakók figyelmet, hogy ha bármilyen rongálást tapasztalnak
értesítsék a rendőrséget vagy a területi  képviselőt.  Elmondja továbbá, hogy a
kiskert tulajdonosok szóltak, nagyon elszaporodott  a betörés a környéken. Az
Újváros téren is megjelentek a lakásbetörők, próbálkoznak az ajtókat feltörni és
szeretné  a  polgárőrség  és  a  rendőrség  segítségét  kérni  a  sűrűbb  járőrözés
érdekében. A lakosokat kéri, hogy zárják be a lépcsőajtókat, hogy idegenek ne
tudjanak bemenni és figyeljék a környéken járkáló idegeneket, csak úgy tudják
a betöréseket megakadályozni, ha egymásra is figyelnek. 

Benedek  Mihály hangsúlyozza:  fontos  hogy  vigyázzanak  egymásra,
vigyázzanak értékeikre. Bejelenti,  hogy február 14-ig rendkívüli  testületi  ülés
lesz  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  társulási  megállapodás  módosítása
miatt. Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselő-testület ülését
bezárja.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző    polgármester


