
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én
a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli  üléséről

Jelen vannak: 
Benedek  Mihály  polgármester,  dr.  Bárdos  Balázs,  Bárdos  István,  Battyányi
József, Bertáné Várnay Ilona, Boda István, Chodkiewicz Károly, Erdősi János,
Filipcsin Károly, Galyas Bertalan, Halászné Berecz Tünde, dr. Horogh Lajos,
Kiss Sándor, Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, Nyerges
Tibor, Obbágy Csaba, Rontó József, Soós József, Strohmayer László, Szabóné
Ottmájer Zsuzsanna, Tartó Lajos, Varga György, Zsolnai Piroska képviselők

Távol volt: Fazekas Zoltán képviselő

Jelen van továbbá:
dr. Csiszár Miklós jegyző
dr. Fejér Levente aljegyző, jogtanácsos
Kispap Károly PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője 
dr. Babus Magdolna PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási 

Ügyosztály vezetője
dr. Almási Csaba PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője 
Kovács György PH.  Műszaki  Ügyosztály  vezetője,  városi

főmérnök 
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
dr. Pallagi Istvánné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály 

ügyosztályvezetője 
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György szlovák kisebbségi szószóló
dr. Szemere Endre Ózdi KOMSZOLG Kht. ügyvezetője
Kelemen Sándor Ózdi KOMSZOLG Kht. részéről
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető

Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  határozatképes.
Tájékoztatja a testületet, hogy Fazekas Zoltán előre jelezte, az ülésen nem tud
jelen lenni pályázattal kapcsolatos elfoglaltsága miatt. Tájékoztatja a testületet
továbbá, hogy a következő testületi ülés március 1-jén kerül megtartásra. Átadja
az ülés vezetését Kiss Sándor alpolgármesternek.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadja el:



Napirend:

1.) Javaslat  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulási  Megállapodásának
jóváhagyására  és  a  Társulás  mint  költségvetési  szerv  alapító  okiratának
visszavonására

Előterjesztő: Polgármester

2.) Javaslat az Ózd Közoktatás Ellátási Társulás megszüntetésére

Előterjesztő: Polgármester

3.) Javaslat  a  hátrányos  helyzetű,  tartós  munkanélküli  –  elsősorban  cigány
származású – lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek
javítására, a hátrányos helyzetű települések és kistérségek felzárkóztatását
szolgáló foglalkoztatási programban történő önkormányzati részvételre

Előterjesztők: Gazdaságfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

1.) napirend

Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának jóváhagyására
és a Társulás mint költségvetési szerv alapító okiratának visszavonására

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy törvényi módosulás, valamint a
januárban  megjelent  kormányrendeletben  foglaltak  miatt  van  szükség  a
megállapodás módosítására. A társulást alkotó valamennyi település képviselő-
testületének  el  kell  fogadnia  a  módosítást.  Kéri  az  előterjesztésben  foglaltak
támogatását.

Filipcsin  Károly ismerteti,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a
Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az
előterjesztésben foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja.

dr. Horogh Lajos véleménye szerint olyan kistérségi társulásoknak van szerepük
és  jelentőségük,  amelyek  szabad  elhatározáson,  érdekazonosság  alapján,
demokratikusan működnek. Jelen pillanatban e három területen lát problémákat.
Hangsúlyozza,  az  előterjesztés  tartalmilag  további  alkotmányossági
problémákat is felvet. Az előterjesztésnek van egy mondata, ahol a teljességre
való  törekvés  jut  kifejezésre.  Véleménye  szerint  ez  azt  jelenti,  hogy  hosszú
távon minden tevékenységnek e társuláshoz kell kerülnie. Ez az Alkotmánnyal
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ellentmondásban van, mert az Alkotmány szerint egyik szervezet tevékenysége
sem irányulhat  a hatalom kizárólagos  birtoklására.  Az Alkotmány 42.  §-át  is
sérti, amely szerint a helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő
helyi  közügyek  önálló,  demokratikus  intézése,  a  helyi  közhatalomnak  a
lakosság érdekében való gyakorlása. Ilyen értelemben ez az alkotmányos előírás
mindenképpen sérül, továbbá az önkormányzati törvénnyel is ellentmondásban
van,  amely megismétli  az  Alkotmány bizonyos  részeit.  A társulási  szerződés
ezeket a jogokat csorbítja, majd a későbbiekben elhalásra kényszeríti. Ha ilyen
ütközések vannak,  akkor a társuláshoz való csatlakozás csak a helyi lakosok
egyértelmű  támogatása  révén  valósítható  meg.  A  lakosság  véleménye  és
hozzájárulása  nélkül  ilyen  mértékű  feladatelvonás  nem  lehetséges.  Az
Alkotmány  44/A.  §  h.)  pontja  szerint  szabadon  társulhatnak  más  helyi
képviselő-testületekkel,  érdekszövetséget  hozhatnak  létre,  feladatkörében
együttműködhetnek  más  országok  helyi  önkormányzatával.  A  hangsúly  a
„szabadon” szón van.  Szerinte  jelen  esetben kényszertársulásról  van  szó,  ezt
egyértelművé teszi a 3.) napirendi pontként tárgyalt előterjesztés is, amelyben
egyértelműen  leszögezik,  hogy  előnyt  élveznek  a  pályázatokon  azok  a
települések, akik együtt pályáznak. A pályázati összegek odaítélésénél, valamint
a pályázati rendszerben az előnyben részesítés akadályozza és arra kényszeríti a
térségeket,  hogy  társuljanak,  mert  ha  nem  teszik,  akkor  a  pályázati
lehetőségekből  kimaradnak.  Kijelenti,  önkormányzat  és  önkormányzat  között
nem szabad különbséget tenni, így a 3.) napirendi pont pályázati kiírása is sérti
a  törvényi  előírásokat.  Szintén  gondnak  tartja,  hogy  a  kistérségi  társulási
rendszer nincs összhangban az EU regionális politikájával. Az EU három régiót
ismer: a legkisebb 150-250 ezer lakosig terjedő, a középső 250 ezer – 7 millió
lakosig, a legnagyobb pedig 7 millió lakos feletti. A jelenlegi kistérségi társulás
létszáma nem éri el a 150 ezer főt,  ezért  Európai Uniós szemmel nézve ez a
régió nem érvényesül.

Kiss Sándor felhívja dr. Horogh Lajos figyelmét, hogy lejárt a hozzászólására
biztosított 5 perc. 

dr. Horogh Lajos második hozzászólásra jelentkezik. 

Kiss Sándor második hozzászólásra megadja a szót dr. Horogh Lajosnak.

dr.  Horogh  Lajos a  továbbiakban  elmondja,  ez  a  társulás  kiszámítható  és
kiszámíthatatlan terheket  jelent  a csatlakozók számára. Kiszámítható teher  az
500 Ft/fős hozzájárulás,  de kérdés,  hogy fog ez megtérülni?  Az előterjesztés
tartalmaz egy b.)-c.) pontot, amely alapján - véleménye szerint - nem tudják a
kistelepülések  milyen  terhek  fognak  rájuk  hárulni.  Szerinte  a  kistérségek
folyamatosan elveszítik önállóságukat  és ki fog alakulni  a régi járási hivatali
rendszer. Elmondja, hihetetlen mennyiségű együttműködési kör van felsorolva,
ezek  90  %-ánál  nincs  meg  az  érdekazonosság,  enélkül  pedig  nem  lehet
csatlakozást lebonyolítani. A javasolt szervezeti forma működtetési költsége is
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sokba kerül, a kistelepülések részére elviselhetetlen terheket jelent. A döntési
mechanizmus a kistérség számára hátrányos, antidemokratikus, nincs vétójog,
amire  az  EU  példája  alapján  mindenképpen  szükség  lenne.  A  kis  lakosság
számú települések közös érdekeiket nem érvényesíthetik szavazatszámuk miatt,
egyedi fejlesztési törekvéseiknek sem fognak tudni érvényt szerezni. Az egész
rendszer működésképtelen véleménye szerint. A döntések meghozatalánál sem a
taglétszámot, hanem a jelenlévő tagok számát veszik figyelembe, hátrányt jelent
a 2/3-os szavazati  arány is. Fontosnak tartja azt is,  hogy a jegyzői kollégium
vezetője és a társulási tanács elnöke ne egy önkormányzattól kerüljön ki.

Kovács Béla ismerteti, ha Franciaországot és Magyarországot összehasonlítják,
akkor megállapítható, hogy a lényegesen nagyobb Franciaországban kb. 3000
önkormányzat  van,  Magyarországon  viszont  ennél  több.  Egy  400
lakosságszámú  településnek  hivatalt,  polgármestert,  jegyzőt,  stb.  kell
üzemeltetnie azért, hogy ellássa azokat a feladatokat, amelyeket az állam előírt
számára.  Ha úgy gondolja  Horogh  képviselő  úr,  akkor  elküldhetik  az  egész
anyagot az ombudsmanhoz. Szerinte a képviselő úr által elmondottak gyakorlati
szempontból megvalósíthatatlanok.

Rontó József kijelenti, a tervezet egyetlen mondata sem szól arról, mi a társulás
célja,  feladatai.  Aminek  mindenképpen  szükségét  érzi  végiggondolni  az  az,
hogy olyan feladatok megoldását kell ellátnia a kistérségnek, amellyel minden
testület  egyetért.  Ezért  javasolja,  hogy a megállapodásban  foglalt  feladatokat
csak a települések által elfogadott tervek alapján lehessen végrehajtani.

Obbágy  Csabának szerinte,  ha  a  kormányzati  szándékot  figyelmen  kívül
hagyják,  akkor  nem  tesznek  jót  az  Ózdon  és  a  térségben  élőkkel,  a
munkanélküliekkel.  Egy önkormányzaton kívül álló döntési rendszer részesei,
emiatt nem akarnak kimaradni a pályázatokból. Soknak tűnik számára a 20 M Ft
összegű tagdíj, de reméli, ez a pályázatokból meg fog térülni. Tudomásul tudja
venni  a  megállapodásban  foglaltakat  azért,  hogy ne  maradjanak  ki  az  uniós
forrásokból.

Benedek  Mihály értetlenül  áll  a  dr.  Horogh  Lajos  képviselő  úr  által
elmondottakkal  szemben.  Úgy  látja,  a  képviselő  úr  a  kistérségi  regionális
szerveződéseket egy általa elképzelt dimenzióba helyezi át. Tájékoztatja, erre a
módosításra  azért  került  sor,  mert  az  eredeti  kistérségi  tanács  megalakulását
szabályozó törvény egy alkotmánybírósági  felülvizsgálaton  esett  át  és  ezután
került módosításra a 2004. évi CVII. törvény. Így sem a képviselő úrnak, sem a
településnek nincs joga felülvizsgálni egy olyan törvényt, amely a legmagasabb
fórum  jogértelmezését  is  kiállta.  Kijelenti,  sem  a  demokrácia,  sem  az
önkormányzatiság nem sérül, mert tavaly 29 kistérségi települési önkormányzat
jóváhagyta  azt  az  alapító  okiratot,  amelynek  módosítására  az  előbb  említett
törvényi módosulás, valamint az 5/2005. kormányrendelet alapján került sor. A
törvényességi  felügyeletet  ellátó  Közigazgatási  Hivatal  is  jóváhagyta  a
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megállapodást.  Hangsúlyozza,  a  társulás  azért  jött  létre,  hogy a  kistérségben
lakók az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak
hozzá. Pl. a közös feladatellátáshoz a kisebb települések hozzájárulnak, amelyet
az  adott  önkormányzati  intézményrendszer  számukra  nem  tud  biztosítani.
Véleménye  szerint  a  demokrácia  nő  azzal,  hogy  29  település  összefog  és
közösen  lát  el  olyan  feladatokat,  amelyeket  önállóan  képtelen  lenne.  Úgy
gondolja,  ez  a  demokrácia  és  nem az,  hogy  kifogásokat  találjanak.  Horogh
képviselő úr mindig a szakmaiságáról beszél, a hozzászólása viszont nem ezt
tükrözte.  Kéri,  fogadják  el  a  határozatban  foglaltakat,  hogy  a  vállalt
kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni.

Kiss Sándor kérdése Rontó úrhoz, fenntartja-e módosító javaslatát.

Rontó József fenntartja módosító javaslatát: a társulási megállapodásban foglalt
feladatokat  csak a települések önkormányzatai  által  elfogadott  tervek alapján
lehessen megvalósítani.

Benedek Mihály tájékoztatja Rontó Józsefet, hogy 28 település önkormányzata
részéről  a  megállapodás  módosításának  elfogadása  folyamatban  van.  Kéri  a
testülettől, hogy ezt az általa indokolatlannak tartott módosítást ne támogassa,
mert azt újra kellene a másik 28 településnek is tárgyalnia.

Kiss  Sándor kéri,  szavazzanak  Rontó  József  módosító  javaslatának
elfogadásáról. 

A Képviselő-testület  2  igen  szavazattal,  18  nem, 4  tartózkodás  mellett  a
javaslatot elvetette.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  21 igen szavazattal,  2 nem, 1 tartózkodás mellett  az
alábbi határozatot hozza:

302/SzÜ. 20/KH/2005.(II.10.) számú Határozat

Tárgy: Az Ózd Kistérség Többcélú Társulási  Megállapodásának jóváhagyása
és a Társulás mint költségvetési szerv alapító okiratának visszavonása

A  Képviselő-testület  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi
határozatot hozta:
1.) A  Képviselő-testület  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulási

Megállapodásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
jóváhagyja és az elfogadja.

2.) A Képviselő-testület  az Ózd Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás
mint  költségvetési  szerv alapító  okiratát  jóváhagyó 112/KH/2004.(V.25.)
számú határozatát visszavonja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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dr. Horogh Lajos élni kíván azzal a jogával, hogy személyes érintettség címén 2
percben hozzászóljon.

Kiss Sándor engedélyezi a 2 percet.

dr. Horogh Lajos visszautasítja Benedek Mihály kioktatását, nem ért egyet az
okfejtésével.  Volt  egy  lényeges  változtatás,  amely  nem  ment  át  az
Alkotmánybíróságon. Így új törvény született, amelynek alapvető változása az,
hogy a társulás nem lehet költségvetési szerv. Ez a társulási szerződés viszont
nem veszi figyelembe ezt a szempontot, hanem ugyanúgy készítették el, mintha
a korábbi feltételek szerint működne. Ebből egyértelműen következnek azok a
dolgok, amelyeket elmondott. Ezt vagy tudomásul veszik vagy nem.

2.) napirend

Javaslat az Ózd Közoktatás Ellátási Társulás megszüntetésére

dr.  Horogh  Lajos elmondja,  az  előterjesztés  és  a  határozati  javaslat  is
tartalmazza,  hogy  a  társulás  által  ellátott  feladatokat  a  kistérség  veszi  át  a
meglévő vagyonnal együtt. Kérdése, mennyi ez a meglévő vagyon?

Filipcsin  Károly ismerteti,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a
Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta,  elfogadását  támogatja.  Az  előző  napirendi  pont  tárgyalásánál
történtekhez hozzáteszi, zavarja a hangnem, mert ha Horogh Lajos szól hozzá,
akkor az nem minősül kioktatásnak, csak ha más teszi ugyanezt.
 
Malinkó János válasza, hogy a Közoktatási Társulás összes vagyona 5 M Ft,
amely  a  következőkből  áll:  1  db  személygépkocsi,  2  db  számítógép,  1  db
fénymásoló, CD-k és szoftverek.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

301/SzÜ. 21/KH/2005.(II.10.) számú Határozat

Tárgy: Az Ózd Közoktatás Ellátási Társulás megszüntetése

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  tárgyú  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Az Ózd Közoktatás Ellátási Társulást 2005. január 1-jétől megszünteti.
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A megszüntetéssel egyidőben az Ózd Közoktatás Ellátási Társulás által ellátott
feladatokat az Ózd Kistérség Többcélú Társulása veszi át a meglévő vagyonnal
együtt.

Felelős: Polgármester
   Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője

Határidő: azonnal

3.) napirend

Javaslat  a  hátrányos  helyzetű,  tartós  munkanélküli  –  elsősorban  cigány
származású  –  lakosság  foglalkoztatását,  megélhetését,  életkörülményeinek
javítására,  a  hátrányos  helyzetű  települések  és  kistérségek  felzárkóztatását
szolgáló foglalkoztatási programban történő önkormányzati részvételre

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési  Bizottság,  valamint a Gazdaságfejlesztési  Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztésben foglaltak elfogadását.

dr.  Horogh  Lajos kérdése,  hogy  lehet  felelősségteljesen  áttanulmányozni  és
dönteni egy anyagról, ha az ülés előtt pár perccel kapják kézhez? Megpróbálta
átolvasni, de nem ért a végére. Kéri, hogy az anyagokat legalább 2-3 órával az
ülés  kezdete  előtt  kapják  kézhez.  Úgy  gondolja,  a  képviselőkkel  szemben
elvárás, hogy felkészülten, véleményük legjavát tudják nyújtani. 

Erdősi János válasza, hogy igen, fel lehet készülni. Amint a képviselő úr is látja,
az anyag két részből áll. Az első rész a tavalyi év értékeléséről szól, amelyről
nem feltétlenül kell beszélni, így a második rész átolvasására lett volna ideje.
Az anyag 1-3. mellékletei  tartalmazzák a lényeget,  azt,  hogy milyen munkák
kerülnek  elvégzésre.  Úgy  gondolja,  20  perc  alatt  fel  lehet  készülni  minden
részletre kiterjedően.

Boda István úgy gondolja, volt is és lesz is olyan, hogy ülés előtt kapják meg az
anyagot. Hozzáteszi, ha egy képviselő nem tud felkészülni az anyagból, akkor
tudomásul  veszi  a  szakbizottság  véleményét.  Összefoglalóan  elmondja,  az
előterjesztés  javítja  a szűkös  belvíz  kereteket,  ehhez  50 M Ft-nyi közhasznú
keret biztosítja a forrásokat, valamint a foglalkoztatást.

dr.  Horogh  Lajos örül  annak,  hogy  vannak  jó  képességű  emberek,  akik  át
tudnak tekinteni egy anyagot pár perc alatt. Úgy gondolja, ha valaki érdemben a
4. számú mellékletet meg akarja nézni, hogy mennyi pl. az anyagköltség és más
javaslatot kíván tenni, ahhoz nem elég 20 perc.  A gyorsolvasás jó módszer, de
nem javasolná.  Ennek ellenére  az  elhangzott  vélemények alapján  egyetért  az
előterjesztésben foglaltakkal.
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Erdősi  János úgy érzi,  Horogh képviselő  úr  részéről  bölcsebb  lett  volna,  ha
kérdez és nem egyből kritizál. Ha megkérdezte volna, hogy lett összeállítva a
mellékletben található táblázat,  akkor  elmondták volna,  hogy minden területi
képviselővel egyeztetve készítette el a táblázatot a KOMSZOLG Kht.

Soós  József megerősíti  az  Erdősi  János  által  elmondottakat.  Megköszöni  a
KOMSZOLG Kht-nak, hogy megkeresték a területi képviselőket, akik tudják,
hogy hol, milyen problémák vannak a területeiken. Dr. Horogh Lajos azonban
nem területi képviselő.

Kovács  Béla kijelenti,  egyik  területi  képviselő  sem kifogásolta  a  bekerülési
költség összegét, ezenkívül  mindegyikük tudja, hogy hol, melyik utcában mit
kell csinálni. Azt nem tudja megítélni, hogy ez az összeg mennyire pontos, mert
a kalkulációt a KOMSZOLG Kht. végezte el. Ugyanakkor biztos, hogy ezért az
összegért tényleges munkát várnak el.

Kiss Sándor a vitát lejárja. Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  24  igen szavazattal,  1  tartózkodás mellett  az  alábbi
határozatot hozza:

300/SzÜ. 22/KH/2005.(II.10.) számú Határozat

Tárgy: A  hátrányos  helyzetű,  tartós  munkanélküli  –  elsősorban  cigány
származású  –  lakosság  foglalkoztatását,  megélhetését,
életkörülményeinek  javítását,  a  hátrányos  helyzetű  települések  és
kistérségek felzárkóztatását szolgáló foglalkoztatási programban történő
önkormányzati részvétel

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

1.) Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  kinyilvánítja,  hogy  részt  kíván  venni  a
Foglalkoztatáspolitikai  és  Munkaügyi  Minisztérium  által  meghirdetett
2005/1.  számú  a  hátrányos  helyzetű,  tartós  munkanélküli  –  elsősorban
cigány  származású  –  lakosság  foglalkoztatását,  megélhetését,
életkörülményeinek  javítását,  a  hátrányos  helyzetű  települések  és
kistérségek  felzárkóztatását  szolgáló  foglalkoztatáspolitikai
közmunkaprogramban,  az  alábbi  pályázati  programcélok  megvalósítása
érdekében:
-  kül-  és  belterületi,  önkormányzati  tulajdonú  csapadékvíz,  és

belvízelvezető  csatornahálózatok  kialakítása,  helyreállítása,
karbantartása
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2.) Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  egyetért  azzal,  hogy  a  pályázati  céllal
kapcsolatos  munkákat  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanokon  végzik,  a
pályázati dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.

3.) Az  Önkormányzat  egyetért  azzal,  hogy  a  közmunkapályázatot  az  Ózdi
KOMSZOLG Kht. nyújtja be.

4.) Az  Önkormányzat  a  pályázat  kiírója  által  nem  finanszírozott  költségek
fedezetére 25 fő 7 havi foglalkoztatásához 4.752 e Ft-ot, valamint a vállalt
3  havi  továbbfoglalkoztatáshoz  maximum 10  fő  részére  2.400  e  Ft-ot,
összesen 7.152 e Ft-ot a 2005. évi költségvetés – önkormányzati közhasznú
foglalkoztatás saját erő fedezetének – terhére biztosít.

Felelős: a pályázat elkészítéséért, beadásáért, lebonyolításáért:
az Ózdi KOMSZOLG Kht. ügyvezetője

   a program önerejének finanszírozásáért:
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: pályázati határidő, ill. értelemszerűen

5.) A  Képviselő-testület  a  2004.  évi  közmunkaprogramban  való  részvétel
tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja. 

-.-.-

Kiss  Sándor mivel  több kérdés,  észrevétel  nem hangzott  el,  a  testület  ülését
befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
  jegyző    polgármester
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