
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a
Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről
 
Jelen vannak: 
Benedek  Mihály  polgármester,  dr.  Bárdos  Balázs,  Bárdos  István,  Battyányi
József, Bertáné Várnay Ilona, Boda István, Chodkiewicz Károly, Erdősi János,
Fazekas Zoltán, 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

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
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György szlovák kisebbségi szószóló
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Szerencsés János Ózdi Városi Televízió Kht. ügyvezető-

főszerkesztője
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Borbás Tiborné vezető védőnő
Lázár Lajos Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője
Deák János Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
Suszter Sándor Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető



Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  testület  ülése
határozatképes.  Felhívja  a  képviselők  figyelmét,  hogy  az  április  22-23-i
hétvégére tervezett városi takarítási elképzelésüket keresztül húzta az időjárás,
így ezt  ezen  a  hétvégén  tartják  meg. Az ÓZDSZOLG Kht.  és  az ÓHG Kft.
folyamatosan biztosítja a szemét elszállítását a területekről. A továbbiakban a
meghívóban szereplő napirendi  pontokhoz  kíván módosítást  tenni.  Két  olyan
előterjesztésük  van,  amely  pályázathoz  kapcsolódik  és  a  mai  napon  kell
benyújtaniuk. Kéri, hogy ezeket - Javaslat az Ózd Sajóvárkonyi ÁMK Általános
Iskola  címzett  támogatási  pályázatának  benyújtására,  valamint  Javaslat  a
települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi  közutak  felújításához
vissza nem térítendő támogatás megpályázására – az előterjesztéseket 1.) és 2.)
napirendi pontként tárgyalják meg. Javasolja továbbá, hogy 10/A.) napirendként
kerüljön megtárgyalásra az Ózd Város Önkormányzatának …/2005.(…) számú
rendelet-tervezete  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonáról  és  a
vagyongazdálkodás  főbb  szabályairól  szóló  25/1993.(XII.23.)  sz.  rendelet
módosításáról című előterjesztés, és 10/B.) napirendként a Javaslat a ROP 2.2.
városi  területek  rehabilitációja  „Ózd:  új  városrész  születik”  projekthez
kapcsolódó  nyilatkozat  megtételére  című  anyag.  Javasolja  továbbá  34/A.)
pontként a Javaslat a 15. Férfi Kézilabda Junior VB Szervező Bizottsága és Ózd
Város  Önkormányzata  megállapodására  című  előterjesztést,  valamint  34/B.)
napirendi  pontként  a  Javaslat  Mátrakeresztes  település  támogatására  című
határozati javaslatot felvenni.

Filipcsin Károly kéri, hogy a meghívóban 25.) napirendként szereplő „Javaslat
önkormányzati  tulajdonú  nem  lakáscélú  ingatlanok  értékesítésére  és  a
28/KH/2005.(III.1.) számú határozat módosítására” című előterjesztést vegyék
le  a  napirendről.  Indoka,  hogy a  bizottsági  ülés  óta  eltelt  időszakban  újabb
vételi kérelmek érkeztek, így érdemben döntést nem tudnak hozni.

dr. Horogh Lajos a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében a
képviselők jogi felelősségéről kíván szólni, valamint két kérdést kíván feltenni a
polgármester úrnak, hogy Bárdos István polgármesteri biztosnak mi a feladata
és  milyen díjazásban  részesül,  valamint  a  jegyző  úrtól  kívánja  megkérdezni,
hogy a Polgármesteri Hivatalban való közlekedésnek melyek a szabályai.

Boda  István a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  keretében  a
bizottságok  városrehabilitációs  döntéseiről  szeretne  szólni,  továbbá  kérdést
intézni  a  Művelődési  és  Sport  Ügyosztály  vezetőjéhez  a  Zeneiskola
költözésével  kapcsolatban,  valamint  a  Pénzügyi  Ügyosztály  vezetőjéhez  az
Állami Számvevőszék ellenőrzésével kapcsolatban.

Tartó Lajos négy témában kíván szólni a Közérdekű kérdések, bejelentések és
javaslatok  keretében.  Ezek:  elavult  alapdokumentumok,  útfelújítás,
környezetvédelem, illetve jó munka elismerése.
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Kovács  Béla a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  keretében  a
városrehabilitációs  munka  előkészítésének  gyakorlatával  kapcsolatban  kíván
javaslatot tenni.

Benedek  Mihály tájékoztatja  a  testületet,  hogy  Mihály  Tibor  általános
várospolitikai kérdésekben kíván szólni. Kérdezi, megerősíti-e szándékát?

Mihály Tibor megerősíti hozzászólási szándékát.

Filipcsin Károly a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében a
városvezetés várospolitikájáról kíván szólni.

Benedek  Mihály kéri  szavazzanak,  Mihály  Tibor  hozzászólási  szándékát
támogatják-e?

A  Képviselő-testület  13  igen  szavazattal,  10  nem,  3  tartózkodás  mellett
Mihály Tibor hozzászólási szándékát nem támogatja.

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, nincs meg a többség, tehát nem adnak
lehetőséget Mihály Tibornak, hogy hozzászóljon.

Mihály  Tibor nyílt  levél  formájában  fogja  megfogalmazni  ezzel  kapcsolatos
válaszát.

Benedek Mihály kéri a testületet,  hogy az általa és Filipcsin Károly által  tett
módosításokkal együtt szavazzanak a napirend elfogadásáról.

A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadja el:

Napirend:

1.) Javaslat  az Ózd Sajóvárkonyi  ÁMK Általános  Iskola  címzett  támogatási
pályázatának benyújtására 

Előterjesztő: PH Művelődési és Sport Ügyosztály

2.) Javaslat  a  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi  közutak
felújításához vissza nem térítendő támogatás megpályázására

Előterjesztő: Polgármester
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3.) Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.  (….)  számú  rendelet-tervezete
Ózd város 2004. évi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Polgármester

4.) Tájékoztató  Ózd  város  2004.  évi  egyszerűsített  költségvetési
beszámolójának könyvvizsgálatáról

Előterjesztő: Polgármester

5.) Javaslat a 2004. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására 

Előterjesztő: Polgármester

6.) Ózd Város Önkormányzatának …/2005. (….) számú rendelet-tervezete a
vásárok és  piacok rendjéről  szóló  17/2004.  (IV.15.)  számú rendeletének
módosításáról

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

7.) Ózd Város Önkormányzatának …/2005. (….) számú rendelet-tervezete az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó
területek bérletéről,  valamint  ezek bérleti  díjáról  szóló 19/2004.  (IV.15.)
számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
 Pénzügyi Bizottság

8.) Ózd Város Önkormányzatának …/2005. (…..) számú rendelet-tervezete az
önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  elidegenítéséről
szóló 34/2004. (XII.30.) számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
 Pénzügyi Bizottság

9.) Ózd Város Önkormányzatának …/2005. (…..) számú rendelet-tervezete a
területi védőnői körzetekről

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság
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10/A.) Ózd Város Önkormányzatának …/2005.(…) számú rendelet-tervezete az
Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonáról  és  a  vagyongazdálkodás  főbb
szabályairól szóló 25/1993.(XII.23.) sz. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

10/B.) Javaslat  a ROP 2.2. városi  területek rehabilitációja „Ózd: új városrész
születik” projekthez kapcsolódó nyilatkozat megtételére

Előterjesztő: Polgármester

11.) Javaslat  az  Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  2004.  évi
egyszerűsített  éves  beszámolójának elfogadására,  a  2005.  évi  üzleti  terv
meghatározására  

Előterjesztő: Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság 
ügyvezető-főszerkesztője

12.) Az  Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  jelentése  a  2004.  évi
tevékenységéről 

Előterjesztő: Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság
ügyvezető-főszerkesztője

13.) Beszámoló  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  2004.  évi
tevékenységéről.  Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és
eredmény-kimutatás jóváhagyására, a 2005. évi gazdálkodás feltételeinek
meghatározására

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. igazgatója

14.) Javaslat  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  ügyvezetője  részére
2004. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére és a 2005.
évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester

15.) Javaslat az Ózdi Városi Televízió Kht. ügyvezetőjének 2005. évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester
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16.) Javaslat  az  Ózdi  Városi  Televízió  Kht.  könyvvizsgálójának
megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

17.) Javaslat szociális fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője

18.) Javaslat kitüntetések adományozására

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság

19.) Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  ingatlanok
értékbecslését  végző  ingatlanforgalmi  szakértő  pályázati  úton  történő
kiválasztására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

20.) Javaslat  a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Előterjesztő: Ózd város jegyzője

21.)  Javaslat  TEKI  pályázat  benyújtására  az  Ózd,  Lechner  Ödön  út
folytatásában útépítés támogatására 

Előterjesztő: Polgármester

22.) Javaslat  pályázat  benyújtására  az  Ózd  Városi  Polgármesteri  Hivatal
berendezési tárgyainak, hangosító és szavazó rendszerének beszerzéséhez
BAZ MTT támogatásra

Előterjesztő: Polgármester

23.) Javaslat  az  Ózdi  Ingatlankezelő  Iroda,  mint  költségvetési  szerv
megszüntetése,  valamint  a  városüzemeltetési  és  ingatlangazdálkodási
feladatokat  ellátó  összevont  szervezet  megalakulásával  kapcsolatos
160/SzÜ. 5/KH/2005. (I.25.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
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24.) Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Kht.  Zrínyi  út  5.  szám  alatti  telephelye
telekmegosztására  és  az  ÓHG  Kft.  használatában  lévő  ingatlanrész
telekalakítást követő apportálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

25.) Javaslat  a  Saia-Burgess  Ózd  Kft.  önkormányzati  területen  létesítendő
parkolóbérleti és szolgáltatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

26.) Javaslat  az  Önkormányzat  2005.  évi  költségvetésében  belvízrendezési
feladatokra,  valamint  temetők  fejlesztésére  előirányzott  keretösszegek
felosztására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
 Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság
 Pénzügyi Bizottság

27.) Javaslat  az  ingatlan   értékesítés  során  előírt  beépítési  kötelezettséget
tartalmazó 125/KH/2003. (V.27.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

28.) Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzatának  Közterület-Felügyelete
helyiségigényének elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

29.) Javaslat  az  56/KH/2005.  (III.29.)  számú  –  Hódoscsépány-Somsály
területrész  önállósodásával  kapcsolatosan  megválasztott  Előkészítő
Bizottság összegző jelentése tárgyú – határozat kiegészítésére

Előterjesztő: Polgármester

30.) Javaslat a 2005. évi városi image keret felosztására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

 Ifjúsági és Sport Bizottság
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31.) Javaslat az alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések 2005. évi
támogatására 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság
 Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság
 Pénzügyi Bizottság 
 Lakásügyi Társadalmi Bizottság 

32.) Javaslat az Árpád Vezér Úti Általános és Szakképző Iskolában szakképzési
profil bővítésére

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

33.) Tájékoztató a településrészi pénzeszközök 2004. évi felhasználásáról

Előterjesztő: Kovács Béla városfejlesztési tanácsnok 

34/A.) Javaslat  a 15. Férfi  Kézilabda Junior VB Szervező Bizottsága és Ózd
Város Önkormányzata megállapodására

Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság

34/B.) Javaslat Mátrakeresztes település támogatására

Előterjesztő: Polgármester

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

Előterjesztő: Polgármester

36.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

1.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Sajóvárkonyi  ÁMK  Általános  Iskola  címzett  támogatási
pályázatának benyújtására 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

71/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: Ózd  Sajóvárkonyi  ÁMK  Általános  Iskola  címzett  támogatási
pályázatának benyújtására

Fenti tárgyban a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

A  Képviselő-testület  az  Ózd  Sajóvárkony  ÁMK  Általános  Iskola  címzett
támogatási pályázatát ismételten benyújtja.
A Képviselő-testület  2005.  április  26-i ülésen megismerte az általános iskola
3564/1. hrsz-ú telken, a meglévő Művelődési Ház melletti elhelyezésének két
változatban elkészített tanulmány terveit.
A két változat közül a „B” változat megvalósítását minősíti kedvezőbbnek, mert
az a  megoldás  kisebb nettó  alapterülete,  lényegesen kisebb  kubatúrája  miatt,
kisebb  megvalósítási  és  későbbiekben  üzemeltetési  költséggel  jár,  belső
térszervezése  kedvezőbb  feltételeket  teremt  az  iskola  eredményesebb
működéséhez, a térség szociológiai problémáinak megoldásához.
A  fejlesztést  az  Önkormányzat  2006.,  2007.,  2008.  évekre  tervezi  az
alábbiakban rögzített saját forrás biztosításával, összesen 872.455 E Ft.

Ózd Város Önkormányzata a „B” változat szerint:

2006-ban 10.033 E Ft-ot
2007-ben 50.163 E Ft-ot
2008-ban 46.195 E Ft-ot
Összesen      106.391 E Ft-ot

különít el az éves költségvetésben.
Utasítja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztály vezetőjét, hogy az éves
költségvetések összeállításánál fenti összegek a határozatban megnevezett célra
történő elkülönítéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester
   PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

-.-.-

Benedek  Mihály  polgármester  az  ülés  vezetését  átadja  Kiss  Sándor
alpolgármesternek.
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2.) napirend

Javaslat  a  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi  közutak
felújításához vissza nem térítendő támogatás megpályázására

Benedek Mihály felhívja a figyelmet, hogy az ún. aszfaltszőnyegezésekre ebben
az évben először nyílik lehetőség. A határozati javaslat a pályázat mellékletét
fogja képezni.

Erdősi  János ismerteti,  a  pályázat  elsősorban  tömegközlekedési  utak
szőnyegezésére ad lehetőséget, tehát a már jelenleg is aszfaltburkolatokkal bíró
utak és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó utak felújítására lehet pályázni. A
Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,
valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta,  elfogadását
egyhangúlag javasolta.

Fazekas  Zoltán szerint  ez  a  pályázat  nem  oldja  meg  teljes  egészében  az
útfelújítási programban szereplő utcák rendbetételét. A bizottsági ülésen ezzel
kapcsolatban feltett  kérdésére azt  a választ  kapta,  hogy ebben az évben még
várható  megyei  fejlesztési  pályázat,  amelynek  keretében  a  korábban
programozott  utak  is  felújításra  kerülnek.  Szeretné,  ha  ezt  most  figyelembe
vennék.

Kiss Sándor felhívja a képviselő úr figyelmét, hogy a határozati javaslat 6.-7.
pontja tartalmazza, hogy fel kell mérni az utak műszaki állapotát.

Boda István ismerteti, a négy éves útfelújítási programot elfogadta a testület. A
6.-7.  pont  tartalmazza,  hogy  át  kell  tekinteni  a  program  tervezett  útjainak
állapotát  és  javaslatot  kell  tenni  az  ez  évi  rendelkezésre  álló  keret
felhasználásra.  Hangsúlyozza,  további  18  M  Ft-ot  lehet  figyelembe  venni  a
pályázatoknál. A ma tárgyalt előterjesztés megfelel a kiírási feltételeknek. 

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna felolvassa  a  határozati  javaslat  1.)  pontjában
szereplő  utak listáját  -  amelyet  pályázatos úton kívánnak felújítani  -,  hogy a
televízió nézői is tájékozottak legyenek.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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72/KH/2005. (IV. 26.) számú Határozat

Tárgy: A  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi  közutak
felújításához vissza nem térítendő támogatás megpályázása

Ózd város  Önkormányzatának Képviselőtestülete  a  fenti  tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a következő döntést hozta:

1.) A  Képviselőtestület  az  Ózd  város  közigazgatási  területén  az  alábbi  utak
pályázatos úton történő felújítását szükségesnek tartja

a.) Tábla térsége 
(Petőfi út /Velence telep mögött/ – Kőalja út – Gálvölgye út)

b.) Kerekhegy térsége 
(Március 15. út /részleges/ – Eötvös  út – Gábor Áron út) 

c.) Uraj térsége 
(Petőfi út /Nap utca – Uraj út között/ – Nap utca)

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. április 30.

2.) A megvalósításhoz  105.564.855 Ft  fedezet  biztosítása  érdekében elrendeli
pályázatok  benyújtását  az  Észak-magyarországi  Regionális  Fejlesztési
Tanács  által  meghirdetett  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú
belterületi közutak burkolat felújítására biztosított támogatás elnyerésére.

Felelős: Polgármester
             Ózdi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
Határidő: 2005. április 30.

3.) A  pályázatokhoz  az  Ózd  város  2005.  évi  költségvetésében  pályázatos
útfelújításhoz  biztosított  53.535.000  Ft-ból,  valamint  a  2006.  évi
költségvetése terhére az alábbi saját erő fedezeteket biztosítja:

Megnevezés Bruttó
költség

Saját erő Támogatási igény
2005. 2006. Összesen 2005. 2006. Összesen

1. Tábla térsége
(Petőfi út 
(részl.) –
Kőalja út –
Gálvölgye út)

73.011.544
(100,0 %)

21.000.000
(28,8%)

9.664.848
(13,2 %)

30.664.848
(42,0 %)

29.000.000
(39,7 %)

13.346.696
(18,3 %)

42.346.696
(58,0 %)

2. Kerekhegy
térsége
(Március 15.
út (részl.) –
Eötvös út –
Gábor Á. út)

10.931.193
(100,0 %)

4.591.101
(42,0 %)

_

4.591.101
(42,0 %)

6.340.092
(58,0 %)

_

6.340.092
(58,0 %)
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3. Uraj térsége
(Petőfi út 
(részl.) –
Nap utca)

21.622.118
(100,0 %)

9.081.290
(42,0 %) _

9.081.290
(42,0 %)

12.540.828
(58,0 %) _

12.540.828
(58,0 %)

Összesen 105.564.855 34.672.391 9.664.848 44.337.239 47.880.920 13.346.696 61.227.616

A  pályázathoz  továbbá  az  igényelt  támogatási  összeg  1%-ának  megfelelő
elbírálási díjat is ezen keretből biztosítja.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

4.) Kinyilatkozza, hogy
a.) a támogatás megítélése esetén az értesítéstől számított 90 napon belül

támogatási szerződést köt,
b.) a  támogatással  létrehozott  vagyon  az  Önkormányzat  törzsvagyonát

képezi,  melynek  üzemeltetéséről  legalább  10  éven  keresztül
gondoskodik, 

c.) a költségvetés bármely alrendszeréből juttatott támogatásra vonatkozó
szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett,

d.) 60 napon túli köztartozása nincs,
e.) a  pályázatban megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított  126/SzÜ

1066/KH/1998.  (IX.  29.)  sz.  határozattal  megállapított  Ózd  város
Településszerkezeti  Tervének, illetve a módosított  22/1998. (X. 01.)
sz.  rendelettel  jóváhagyott  Ózd  város  Szabályozási  Tervének,
illeszkedik a meglévő települési környezethez,

f.) a pályázat tárgyát képező utak vízelvezetése megoldott, így a pályázat
ilyen jellegű költségeket nem tartalmaz.

g.) a 217/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet 83. § (2) bek. i./  pontja
figyelembevételével  a  pályázat  elbírálásáig,  illetve  a  támogatási
szerződés  lejártáig  bejelenti  ha  ellene  csőd,  végelszámolási  vagy
felszámolási eljárás indult.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5.) Felhatalmazza a Polgármestert a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a
pályázat  benyújtásához  szükséges  egyéb  nyilatkozatok  megtételére,
valamint a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási
szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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6.) Fel  kell  mérni  a  négy  éves  útfelújítási  program  2005.  évre  tervezett
útjainak  műszaki  állapotát,  és  ennek  ismeretében  javaslatot  kell  tenni  a
2005. évre rendelkezésre álló keret felhasználására.

Felelős: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság
  PH. Műszaki Ügyosztály

Határidő: 2005. júniusi képviselőtestületi ülés

7.) A 2005. évi felújítások ismeretében fel kell mérni a négy éves programban
szereplő utak felújításának szükségességét, megvalósításának lehetőségét,
és a pénzügyi fedezet biztosítását.

Felelős: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság
PH. Műszaki Ügyosztály

Határidő: 2005. júniusi képviselőtestületi ülés

3.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.  (….)  számú  rendelet-tervezete  Ózd
város 2004. évi költségvetésének teljesítéséről

Benedek  Mihály szóbeli  kiegészítését  a  jegyzőkönyv  1.  sz.  melléklete
tartalmazza.

Boda  István elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  a  költségvetési  beszámolót
megtárgyalta,  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja.  Ismerteti,  az induló  bevétel
9,1 Mrd Ft volt, a módosított 10,1 Mrd Ft, a teljesített 10,4 Mrd Ft. Ehhez az
eredményhez hozzájárult a helyi adó bevétel és az, hogy nem volt szükség a 110
M Ft-os ÖNHIKI összeg visszafizetésére. A zárókészlet lehetővé tette, hogy a
74 M Ft-os működési hiányt megszüntessék. Az induló kiadás 9,1 Mrd Ft volt, a
teljesített  9,9  Mrd Ft.  A részterületeket  illetően  elmondja,  a  kórház  esetében
látható, hogy pozíciójuk nehezedett, az osztályok ágykihasználása egyenetlen.
A szociális hálózat bevételei és kiadásai teljesültek. Szomorú, hogy megmaradt
az  1,5  M  Ft  összegű  pályázati  pénz.  Az  Alsófokú  Oktatási  Intézmények
Gondnokságánál  23 fős létszámcsökkenés történt,  a  bevételük 103,7 %-os,  a
kiadásuk pedig 99,9 %-os. Az Általános Művelődési Központ teljesítése 103,3
%-os,  a  többlet  bevétel  a  többlet  kiadást  fedezte.  A  Városi  Könyvtárnál
alacsony volt a bevétel, de a kiadási oldalon ezt az összeget szinten tartották. A
Városi  Múzeumnál  hasonló  a  helyzet.  Az  Ingatlankezelő  Irodánál  az  összes
kiadás 88,8 %-os. A Tűzoltóság működési, fenntartási kiadása összesen 99,1 %,
az összes kiadás pedig 98,2 %. A Polgármesteri Hivatalnál 112,4 % a teljesítés,
a  kiadás  88,9  %.  Elmondja  továbbá,  hogy  a  magasan  képzett  szakemberek
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letelepedéséhez lakástámogatásra beállított 5 M Ft-ból 1 M Ft-ot költöttek csak
el.  Hangsúlyozza,  több jó képességű szakemberre lenne szükségük.  Nagyobb
összeg  a  martinsalakos  házakból  és  a  Zeneiskolából  tevődött  össze.
Összességében úgy gondolja,  a város sikeres költségvetési  évet zárt,  azonban
jövőre maradt néhány „házi feladat” a működés és a bér területén. Racionális
gazdálkodásra kell törekedni. 

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag javasolja.

Tartó Lajos ismerteti, az Ifjúsági és Sport Bizottság a rendelet-tervezetet 7 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.

Filipcsin Károly elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal,
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  6  igen  szavazattal,  1
tartózkodás mellett a rendelet-tervezet elfogadását támogatja. 

Zsolnai  Piroska ismerteti,  a  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  javasolja  az
előterjesztésben foglaltak támogatását.

dr. Horogh Lajos alaposan áttanulmányozta az előterjesztést. Megállapította, jól
tükrözi  a  város  költségvetésében  felmerülő  nehézségeket,  eredményeket,
rávilágít a gondokra, problémákra is. Nem volt miért szégyenkezniük, az elmúlt
évben jobban alakult a költségvetés, mint ahogy tervezték. Örömteli számára,
hogy  a  10  költségvetési  hely  közül  6  kiválóan,  szinte  forintra  teljesítette  a
bevételeket  és  a  kiadásokat  is.  Ez rendkívül  fontos  dolog  és  a  jövőre  nézve
bíztató.  Ezek alapján elfogadását  javasolja.  Ennek ellenére van egy pár tétel,
amit szóba kíván hozni.  A martinsalakos  házak kárenyhítésével  kapcsolatban
elmondja, sok ház épült, sok a jelentkező, a jóváhagyott határozat. Érthetetlen
számára, hogyan maradhatott meg pénz, miért nem fizették ki, mi volt ennek az
alapvető akadálya. Két új jelenségre hívja fel a figyelmet. Most tapasztalta azt,
hogy vannak költségvetést  lazító  ügyeik.  Az egyik a Parking Kft.  bérleti  díj
fizetése.  Az  eredeti  szerződésben  az  szerepelt,  hogy  egyösszegben  fizet,
azonban ezt fellazították havonkénti fizetésre. A jövőben az ilyen eljárásoktól
tartózkodni  kell.  Másik  észrevétele,  hogy  korábban  három  olyan  jogügylet
zajlott  le,  amelynek  következményeit  most  kell  elszenvedniük,  amelyek
kihatása  meghaladja  a  90  M  Ft-ot.  Az  egyik  ilyen  ügy  a  TÁVHŐ  Kft-nél
keletkezett  kártérítési  kötelezettség.  Igyekezett  ezt  a  folyamatot  látni  és
kijelenti,  hogy a bíróság jogerősen téves döntést  hozott.  Ezt azonban kezelni
lehetett  volna,  ha  a  műszaki  vonalon  megvédik  az  érdekeiket.  Van  egy
Dreyfuss-ügyhöz hasonló ún. homok ügyük, ahol sikerült a veszteséget 17 M
Ft-ra  csökkenteni.  Igaz,  ez  is  elkerülhető  lett  volna,  ha  a  szerződést
körültekintően kötik meg. Volt még egy ügyük, amely 7 M Ft-os kihatással járt,
ebből  4  M  Ft-ot  már  kifizettek,  3  M  Ft  még  kifizetésre  vár.  Számos  jó
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képességű jogi  szakemberük van,  kéri  ne forduljon elő,  hogy nem megfelelő
ügyvédi  magatartás  miatt  hátrányok  érjék  az  önkormányzatot.  A  szóbeli
kiegészítésben foglaltakkal egyetért, de volt a polgármester úrnak egy elszólása,
amit szóvá tesz. Küzdenek azért, hogy képviselő és képviselő között különbség
ne legyen. Itt említette a Polgármester a képviselői kereteket, amellyel nem tud
egyetérteni. Minden képviselő szeretne eleget tenni kötelezettségének, de ennek
feltétele, hogy mindannyian megfelelően tájékoztatva legyenek.

Benedek  Mihály köszöni,  hogy  felhívta  az  elszólásra  a  figyelmet.  Szleng
kifejezésként említette a képviselői keretet, ami a választókerületi kommunális
keretet jelenteni.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, 5 nem szavazat mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzata
14/2005. (IV.26.)  számú rendeletét

az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének teljesítéséről

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2004.  évi
költségvetés teljesítéséről készült beszámolót és az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2004.  évi  költségvetés
teljesítését

  10.450.059 E Ft bevétellel,
      9.963.976 E Ft kiadással és
                      486.083 E Ft záró pénzkészlettel

állapítja meg.

2. §

Az 1.§  szerinti  bevételi  főösszeg források  szerinti  részletezését  az 1.  számú
melléklet, címenkénti  részletezését  a  2. számú melléklet,  a  kiadási  főösszeg
címek, alcímek és kiemelt előirányzat-csoportonkénti részletezését a  3. számú
melléklet tartalmazza. 

15



3. §

 A Polgármesteri Hivatal  2 491 598 E Ft teljesített kiadásainak részletezését a
4. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzati támogatások teljesítésének intézményenkénti alakulását az 5.
számú melléklet tartalmazza.

5. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését a
6. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az eszközök és források 2004. december 31-i záró állománya 15.146.705 E Ft,
melynek részletezését a 7. számú melléklet, a működési bevételek és kiadások
teljesítésének  mérlegét  a  8.  számú  melléklet,  a  felhalmozási  bevételek  és
kiadások teljesítésének mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza. 

7. §

(1) A módosított költségvetési pénzmaradvány összege 296 747 E Ft, melyből a
Társadalombiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök maradványa 
940 E Ft.

(2) A pénzmaradvány intézményenkénti felosztásáról külön határoz a Képvise-
lő-testület.

(3) A  2004.  évi  céltámogatás  keretmaradványa  szennyvízcsatorna-hálózat
építéséhez 13 996 E Ft.

8. §

A Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  2004.  évi  költségvetés  módosítására
vonatkozó 32/2004.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelet hatályba lépését követő
központi  és  saját  hatáskörben  végrehajtott  előirányzat  módosításokat  és
szerkezeti változásokat.

9. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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4.) napirend

Tájékoztató  Ózd város  2004.  évi  egyszerűsített  költségvetési  beszámolójának
könyvvizsgálatáról

Benedek  Mihály a  nyilvánosság  előtt  megköszöni  Beszeda  István
könyvvizsgáló segítségnyújtását, tevékenységét.

Boda  István elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  javasolja  a
határozatban foglaltak elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

73/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: Tájékoztató  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  2004.  évi  egyszerűsített
beszámolójának könyvvizsgálatáról

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

1. A  Képviselő-testület  a  könyvvizsgálói  jelentésben  foglaltakat  tudomásul
veszi  és  a  könyvvizsgálói  záradékkal  ellátott  2004.  évi  egyszerűsített
beszámolót elfogadja.

2. A  2004.  évi  egyszerűsített  beszámoló  közzétételéről  és  az  Állami
Számvevőszéknek történő megküldéséről gondoskodni kell.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. június 30.

5.) napirend

Javaslat a 2004. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására 

Benedek Mihály szóbeli kiegészítésében elmondja, a pénzmaradvány felosztása
azon  költségvetési  célfeladatokhoz  történt,  amelyek  az  elmúlt  évben  nem
kerültek végrehajtásra, ill. pénzügyi teljesítésük húzódott át ez évre. Ezeket az
előirányzatokat  az  előterjesztést  készítő  ügyosztály  egyeztette  az
intézményekkel is. Egy ponton módosítást kér az előterjesztésben, ez pedig a 2.
számú melléklet 5. oldalán a martinsalakos házak kártalanításához felhasznált
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összeg maradványára vonatkozik. Az előterjesztés szöveges részében is utaltak
arra, hogy a maradvány egy része várhatóan nem az önkormányzatot illeti. Az
elmúlt héten, 22-én pénzügyminisztériumi döntés is született ez ügyben, mely
szerint  a  maradványból  34  millió  26  ezer  forintot  vissza  kell  fizetni.  Az
előterjesztésben még szereplő 56 millió 610 ezer forint tehát 22 millió 584 ezer
forintra módosul. Ennek megfelelően a végleges határozatban a pénzmaradvány
végösszegét  is  ugyanezzel a visszafizetési  kötelezettséggel,  helyesbítő tétellel
korrigálni fogják. A pénzmaradvány előterjesztésben szerepel a 73 millió 354
ezer  forint  előirányzat  a  2005.  évi  költségvetés  működési  hiányának
rendezésére. Ez az, amire a zárszámadás kapcsán már utalt, amely végső soron
igen  jelentős  segítség  az  ez  évi  intézményműködtetési  feladataik
végrehajtásához.  Kéri  a  pénzmaradvány  felosztására  vonatkozó  előterjesztés
elfogadását.

Boda István ismerteti, a Pénzügyi Bizottság a módosítással együtt javasolja az
előterjesztés elfogadását.

Kiss  Sándor kéri,  szavazzanak  a  módosítással  együtt  a  határozati  javaslat
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

74/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy:  Javaslat a 2004. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására

ÓZD város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megvitatta és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a 296747 E Ft költségvetési pénzmaradvány
felhasználását az alábbiak szerint:

                                                                                                                                       Ad
atok: ezer Ft-ban

Ebből:     Munkált
a-

Dologi Felhalmozási

Intézmény   Módosított személyi tót terhelő kiadások kiadások Céltartalék
megnevezése pénzmarad- jellegű kia- járulékok fedezete fedezete

vány dások
fedezete

fedezete

Almási Balogh Pál Kórház 23 512 13 983 5 100 2 779 1 650 0

Szociális és Egészségügyi Gaz-
dasági Központ 3 008 828 0 821 1 359 0

56



Alsófokú Oktatási Intézmények
Gondnoksága 41 400 3 843 1 068 8 964 27 525 0

Általános Művelődési Központ 6 130 518 80 294 5 238 0

Városi  Művelődési Központ 2 576 515 71 1 823 167 0

Városi Könyvtár 1 510 1 189 261 60 0 0

Városi Múzeum 1 250 200 75 975 0 0

Ingatlankezelő Iroda 0 0 0 0 0 0
Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság 4 464 824 227 722 2 691 0

Polgármesteri Hivatal 212 897 5 200 1 658 29 987 102 698 73 354

Ö s s z e s e n: 296 747 27 100 8 540 46 425 141 328 73 354

Felelős: a.) az intézmények kiértesítéséért a Pénzügyi Ügyosztály Vezetője
b.)  a pénzmaradvánnyal  összefüggő feladatok megvalósításáért,  az

előirányzatok rendezéséért az érintett intézmények vezetői.

Határidő: 2005. április 30., illetve folyamatos

2.) A Képviselő-testület  a 2004. évi állami támogatás elszámolását elfogadja.

-.-.-

Kiss  Sándor  alpolgármester  visszaadja  az  ülés  vezetését  Benedek  Mihály
polgármesternek.

6.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.  (….)  számú  rendelet-tervezete  a
vásárok  és  piacok  rendjéről  szóló  17/2004.  (IV.15.)  számú  rendeletének
módosításáról

Erdősi  János elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési  Bizottság,  valamint  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet  megtárgyalta,   az   abban  foglaltakkal   egyetért,    egyhangúlag
javasolja  elfogadását.  A  bizottsági  ülésen  a  Dózsa  György  úti  állatvásárral
kapcsolatban  elhangzott,  hogy jelenleg a  vásárt  az  állatorvos  bezáratta,  ezért
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felkérték az ÓZDSZOLG Kht. vezetőségét, tekintsék át a teendőket és a májusi
bizottsági ülésre adjanak tájékoztatást az addig megtett intézkedésekről, milyen
további feladatokat szükséges végrehajtani annak érdekében, hogy az állatvásárt
újra meg lehessen nyitni.

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
15/2005.(V.1.) számú rendeletét

a vásárok és piacok rendjéről szóló
17/2004.(IV.15.) számú rendeletének 

módosításáról

1. §

A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az üzemeltető és a helyhasználó a határozatlan, vagy határozott  időre szóló
helyhasználatot a hónap utolsó napjára – indokolás nélkül – felmondhatja, ha
ezen szándékát legalább 15 nappal korábban bejelenti.
A helyhasználati díj befizetésének határideje a tárgyhó 15. napja.
A helyhasználati engedéllyel rendelkezőknek az árusítóhely használatáért és a
szolgáltatásért járó díjat akkor is meg kell fizetni, ha az árusítás ideiglenesen
szünetel.”

2. §

A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

3. §

Ez a Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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7.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.  (….)  számú  rendelet-tervezete  az
önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek,  az  ezekhez  tartozó
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) számú
rendelet módosításáról

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság,  valamint  a
Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag  támogatja  a  rendelet-tervezet
elfogadását. Felhívja a figyelmet az indoklás részre, amely alapos és részletes.

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

Erdősi  Jánosnak,  mint  területi  képviselőnek  kérdése  az  anyag  készítőjéhez,
hogy a Bolyki Tamás út 15. számú Öregek-Fiatalok házánál milyen indokot tud
mondani a díjak 11,3 %-kal történő emelésére, amely az inflációnak majdnem
kétszerese.  Nem  tudja  indokként  elfogadni,  hogy  kihasználatlan  területek
vannak a házban, mivel erről a lakók nem tehetnek. 

dr.  Almási  Csaba elmondja,  a  kérdésben  a válasz  részben  benne van.  Ez az
emelés  az  ÓZDSZOLG Kht.  által  közölt  adat.  Az  ok  az,  hogy  az  épület  a
kihasználtság  szempontjából  alacsony  szintet  mutat.  Így  két  megoldás  van:
lenyeli a bérbeadó vagy részben a bérbeadó és a tulajdonos együttesen fizeti az
összeget. Így jött ki az inflációt meghaladó mértékű emelés.

Erdősi János nem tudja elfogadni az indoklást. Ha a lakások negyed része lenne
kiadva,  akkor  még  többel  emelkedne  meg  a  lakók  költsége?  Ezt  a  mértékű
díjemelést és indoklást nem tudja elfogadni.

Boda  István kéri  az  elnök  urat,  fogalmazza  meg hány %-os  emelést  javasol
elfogadni.

Erdősi János 6 %-os bérleti díj emelést javasol elfogadni.

Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  Erdősi  János  módosító  javaslatának
elfogadásáról, miszerint az Öregek-Fiatalok Házánál a közszolgáltatási díj csak
6 %-kal emelkedjen.

A  Képviselő-testület  25  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  a
módosítással egyetért.
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Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  módosítással  együtt  a  rendelet-tervezet
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja

Ózd város Önkormányzatának
16/2005.(IV.27.) számú rendeletét

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek,
az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint

ezek bérleti díjáról szóló
19/2004. (IV.15.) számú rendelet módosításáról

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) számú
rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosul:

1. §

A Rendelet 54.§-a a következő új (10) bekezdéssel egészül ki,  és a jelenlegi
(10)-(11) bekezdés számozása (11)-(12) bekezdésre módosul:

„(10) A nyertes pályázó köteles a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon
belül  korábbi  önkormányzati  bérlakását  tisztán,  rendeltetésszerű  használatra
alkalmas állapotban a bérbeadó részére visszaadni.”

2. §

A Rendelet 63. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1)  Az Önkormányzat  tulajdonában lévő lakások és helyiségek,  valamint  az
ezekhez tartozó területek bérbeadói jogait a Képviselő-testület által megbízott
ÓZDSZOLG KHT gyakorolja a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.”

3. §

A rendelet 63. § (3) bekezdése hatályát veszti. 

4. §

A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép. 
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5. §

Ezen  rendelet  2-4  §-a  2005.  április  1-jén,  az  1.  §-a  a  kihirdetés  napján  lép
hatályba.

Melléklet a 16/2005.(IV.27.) számú rendelethez

’1. sz. melléklet az Ózd Város Önkormányzatának 19/2004.(IV.15.) sz.
rendeletéhez”

Az önkormányzati bérlakások alaplakbérén
felül nyújtott külön szolgáltatások díjak 2005. január 1-től

Beépített bútorhasználat
beépített szekrény 1 m3/hó 30,- Ft
konyhaszekrény db/hó

3 részes 40,- Ft
2 részes (mosogatóval) 30,- Ft

Levelesláda használata
Ft/lakás/hó 20,- Ft

Kaputelefon
Ft/lakás/hó 30,- Ft

Víz- és csatornadíj
Ft/lakás/hó         120,- Ft

Közös tulajdonú részek takarítása:
Ft/lakás/hó         500,- Ft

Szennyvízcsatornába be nem kötött bérlemények szennyvízszállítása:
A  szennyvíz  és  folyékony  kommunális  hulladék  szállíttatását  a  bérlő  saját
hatáskörben és költségén köteles intézni.

Szemétdíj:
a.) Ózd  Város  Önkormányzata  az  1992.  évi  16.  sz.  rendeletének  6.  §  (2)

bekezdésében és  a 24/2004.(VII.19.)  sz.  rendeletben foglaltak  szerint  az
ingatlan  (lakás)  bérlője,  használója  köteles  az  ÓHG  által  biztosított
szervezett  szemétszállítást  igénybe  venni  és  a  szolgáltató  ÓGH  részére
megfizetni.

b.) Az üzemelő társasházakban a bérlők a társasház szabályai szerint fizetik a
szemétdíjat,  az  üzemeltetési  költség  60  %-ban,  mint  különszolgáltatási
díjat.
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A nem társasházként üzemelő és így az ÓZDSZOLG Kht. által kezelt épületek
közös használatú helyiségeinek díjai:
Az  épület  közös  tulajdonú  részével  kapcsolatos  közszolgáltatások  díjai
(kéményseprés,  világítás,  fűtés)  az  előző  év  (2004.  évi)  adatainak
figyelembevételével  került  kiszámításra.  Épületenként  a  2004.01  –  09.31-ig
ténylegesen  fölmerült  közüzemi  díjak  1  hónapra  és  1  m2-re  eső  átlagát
számolva határozzuk meg a 2005. évi lakbéremelésnél.

A Bolyki Tamás út 15. házszámú Öregek-Fiatalok házánál is a közszolgáltatási
díj (lépcsőházi világítás, fűtés) az előzőekben leírtak szerint került kiszámításra,
amelynek  térítési  díja  47,-  Ft/m2/hó.  A  közös  használatú  helyiségek  fűtési
díjának  korrekciója  és  az  ÉMÁSZ  alapdíj  fizetési  kötelezettség  megszűnése
következtében (lakossági tarifával történő számítás történt a közületi helyett), a
ténylegesen fölmerült közszolgáltatási díjak 2004-ben jelentősen csökkentek.

A 2004. évi lakbéremelésnél érvényesített 44,- Ft/m2/hó térítési díjhoz képest a
47,- Ft/m2/hó 6 %-os emelést jelent.

Társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetési költsége:
Az ÓZDSZOLG Kht. a társasházak által megállapított üzemeltetési költség 60
%-át áthárítja a bérlőkre a közös tulajdonú helyiségek üzemeltetése miatt.

A különszolgáltatás díja:
100-3.000,- Ft/hó között lehet lakásonként az épület felszereltségétől függően.

A bekötési  fővízmérő  és  az  alvízmérők  által  mért  fogyasztás  különbségéből
eredő vízdíj különbözet felosztása

a.) Azoknál  az  épületeknél,  ahol  valamennyi  lakás  rendelkezik  érvényes
alvízmérő  órával  és  szolgáltatási  szerződéssel,  ott  a  vízdíj  különbözet  a
fogyasztás arányában kerül felosztásra.

b.) Azoknál az épületeknél, ahol nem rendelkezik minden lakás:
- alvízmérő órával,
- hitelesített alvízmérő órával,
- érvényes szolgáltatási szerződéssel
ott  a  vízdíj  különbözet  létszámarányosan  kerül  felosztásra  azon  bérlők,
fogyasztók között, akik megfelelnek a fenti kritériumoknak.

Az alvízmérő órák előírt időszakonkénti hitelesítése a bérlő kötelessége.
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8.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.  (…..)  számú  rendelet-tervezete  az
önkormányzat  tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről  szóló
34/2004. (XII.30.) számú rendelet módosításáról

Boda  István ismerteti,  a  rendelet-tervezetben  található  rendelkezéseket
korábban  polgármesteri  utasítás  szabályozta,  a  kezelői  jogokat  viszont  az
ÓZDSZOLG Kht. látja el. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
17/2005.(IV.27.) számú rendeletét

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások- és helyiségek
elidegenítéséről szóló 34/2004. (XII.30.) számú rendelet módosításáról

Az Önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások-  és  helyiségek  elidegenítéséről
szóló  34/2004.(XII.30.)  számú rendelet  (továbbiakban:  Rendelet)  az  alábbiak
szerint módosul:

1. §

A rendelet 3. § (2) bekezdése hatályát veszti. 

2.  §

A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005. április 1-
től kell alkalmazni. 

9.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.  (…..)  számú  rendelet-tervezete  a
területi védőnői körzetekről

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  ahhoz,  hogy  az  új  finanszírozási
rendszer alapján a körzethatárok kijelölése, a védőnői területekhez a megfelelő
számú pont megszerzése, a jelenleg foglalkoztatott védőnők munkaviszonyának
fenntartása biztosított legyen az 1. sz. melléklet szerint terjesztik elő a védőnői
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körzetekről  szóló rendelet-tervezetüket.  Elmondja, az Egészségügyi,  Szociális
és Családügyi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta. 

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

dr.  Horogh  Lajos nem ért  egyet  a  rendelet  megszövegezésével,  valamennyi
paragrafusa rengeteg magyartalan megfogalmazást tartalmaz.

Benedek Mihály hangsúlyozza, a bizottságokkal egyeztetve történt a rendelet-
tervezet  megszövegezése,  ennek  ellenére  a  későbbiekben  törekedni  fognak  a
rendeletek  szövegének  magyarosabb  megfogalmazására.  Kéri,  szavazzanak  a
rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
18/2005.(IV.26.) számú rendeletét

a területi védőnői körzetekről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény
16.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  figyelemmel  az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés d.) pontjára,
valamint a 152. § (2) bekezdésére, a védőnői körzetek kialakításáról az alábbi
rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed Ózd város területén az egészségügyi alapellátásban
működő területi védőnői ellátásra.

2. §
A területi védőnő ellátási területe csak az e rendeletben megállapított védőnői
körzetekre terjed ki, ahol a védőnő az ellátási területén lakcímmel rendelkező
személyekkel kapcsolatos feladatait, valamint az ellátási körzetében jogszerűen
tartózkodó azon személyeket köteles ellátni, akik az ellátás iránti igényüket a
védőnőnél bejelentették.

3. §
A lakcímmel  rendelkezés  megállapításánál  a  polgárok  személyi  adatainak  és
lakcímének  nyilvántartásáról  szóló  1992.  évi  LXVI.  törvény  5.  §  (2)-(4)
bekezdésében foglaltak az irányadók.

4. §
A védőnői körzetek megállapítását a jelen rendelet 1. sz. melléklete képezi.

5. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és rendelkezéseit 2005. június 1.
napjától alkalmazni kell. 
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10/A.) napirend

Ózd Város Önkormányzatának …/2005.(…) számú rendelet-tervezete  az Ózd
Városi  Önkormányzat  tulajdonáról  és  a vagyongazdálkodás  főbb szabályairól
szóló 25/1993.(XII.23.) sz. rendelet módosításáról

Filipcsin Károly elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési
és  –üzemeltetési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag
támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

Boda  István ismerteti,  az  „Új  városrész  születik”  programban  szerepel  egy
terület a József Attila út mellett, ami önkormányzati tulajdonban van, de hogy a
pályázatnak  megfeleljen,  korlátozottan  forgalomképes  vagyonkörbe  át  kell
sorolni.

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

dr. Horogh Lajos az elmúlt két testületi ülésen azt tapasztalta, hogy több esetben
történtek egyik vagyonfajtából a másikba történő átcsoportosítások. Nem tudja,
hogy  a  régi  vagy  az  új  besorolások  a  rosszak,  vannak-e  feltételei  az
átcsoportosításnak  vagy  kényük-kedvük  szerint  játszanak  ezzel.  A  jövőben
valamilyen elvi rendszert kellene felépíteni, hogy milyen vagyonformák vannak
és mik az átcsoportosítás feltételei. Rendszert kellene bele vinni.

dr.  Babus  Magdolna elmondja,  az  egyes  önkormányzati  vagyontárgyak
besorolását  részben  jogszabályok  határozzák  meg,  ezen  túlmenően  az
önkormányzatnak joga van saját elképzelései szerint átcsoportosítani. Ebben az
esetben  egy beépítetlen  területről  van  szó,  amelyről  korábban  a  testület  úgy
döntött,  hogy befektetési  célra  ajánlja  fel.  Ennek megfelelően forgalomképes
vagyonkörbe  van  besorolva.  Együtt  tárgyalták  a  bizottságok  a  rendelet-
tervezetet  egy  másik  előterjesztéssel,  amelyből  egyértelműen  látszik,  hogy
önkormányzati érdek ennek átsorolása, mert így tudnak megfelelni a pályázati
kiírásnak. 

Erdősi János kiegészíti az ügyosztályvezetőt, hogy nem értelmetlen kapkodásról
van szó. A pályázati feltételek közt jelent meg, hogy 2013-ig törzsvagyonban
kell tartani az ingatlant, ezért szükséges az átsorolás. Ez egy olyan dolog, amely
előre nem látható, így rákényszerülnek a pályázati pénzek elnyerése érdekében
az átcsoportosításra.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
19/2005.(IV.26.) számú rendeletét

az Ózd Városi Önkormányzat
tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb

szabályairól szóló 25/1993.(XII.23.) számú rendelet módosításáról

1. §

Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonáról  és  a  vagyongazdálkodás  főbb
szabályairól szóló 25/1993.(XII.23.) sz. rendeletének (továbbiakban: Rendelet)
a törvény alapján forgalomképes vagyonkörét  tartalmazó 5. sz.  mellékletének
932. pontja alól törli az ózdi belterületi 5105/19 hrsz-ú ingatlant.

2. §

A  Rendeletnek  az  Önkormányzat  korlátozottan  forgalomképes  vagyonát
tartalmazó,  4.  számú  melléklete  136.  sz.  alatt  kiegészül  az  ózdi  belterületi
5105/19 hrsz-ú ingatlannal.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

-.-.-

Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor
alpolgármesternek.

10/B.) napirend

Javaslat a ROP 2.2. városi területek rehabilitációja „Ózd: új városrész születik”
projekthez kapcsolódó nyilatkozat megtételére

Benedek Mihály ismerteti, a határozati javaslat mellékletét képező nyilatkozatot
a  testületnek  még  a  támogatási  szerződés  aláírása  előtt  el  kell  fogadnia.
Elmondja,  a  pályázat  benyújtása  óta  eltelt  időszakban  több  olyan  változás
történt,  ami  kedvezően  érinti  az  önkormányzatot.  Kéri  a  testületet,  hogy  a
javaslattal értsen egyen.
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Filipcsin Károly elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési
és  –üzemeltetési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  támogatja  a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

75/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: A ROP 2.2 városi területek rehabilitációja „Ózd: új városrész születik”
projekthez kapcsolódó nyilatkozat megtételére

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

A  Képviselő-testület  a  határozat  mellékletét  képező  nyilatkozat  tartalmát
elfogadja és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. április 30.

75/KH/2005.(IV.26.) sz. határozat melléklete

Nyilatkozat

Alulírott Benedek Mihály polgármester, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének,  2005.  április  26-án  tartott  képviselő-testületi  ülésen  hozott
75/KH/2005.(IV.26.)  számú  határozat  alapján  vállalom,  hogy  ROP  2.2.1
keretében megvalósuló Ózd: új városrész születik  című ROP-2.2.1.  2004-11-
0012/31 számú projekt  által  érintett  vagyontárgyat a projekt  befejezéséig (az
előírt utánkövetési idő végéig) az önkormányzat törzsvagyonában tartom.

Tudomásul  veszem,  hogy  a  fejlesztéssel  érintett  vagyontárgyaknak  az
önkormányzat törzsvagyonából történő kikerülése szerződésszegésnek minősül,
amely a támogatónak a szerződéstől való elállását eredményezi.

Kelt Ózd, 2005. év április hónap 26. napján.

Benedek Mihály
   polgármester
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-.-.-

dr. Horogh Lajos ügyrendben kér szót. Célszerűségi okokból javasolja, hogy a
11.)-12.)  napirendi  pontokat  együtt  tárgyalják,  mert  átfedéseket  tartalmaz  az
anyag. Ugyanígy vonják össze a két TÁVHŐ Kft-vel kapcsolatos előterjesztést
is.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslattal egyetért.

11.)-12.) napirend

Javaslat az Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság 2004. évi egyszerűsített
éves beszámolójának elfogadására, a 2005. évi üzleti terv meghatározására  
Az  Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  jelentése  a  2004.  évi
tevékenységéről 

Filipcsin Károly elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési
és  –üzemeltetési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  támogatja  a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Boda  István elmondja,  az  üzleti  terv  8.  oldala  a  televízió  fejlesztési
elképzeléseit,  elhelyezési  gondjait  tartalmazza.  Az  ezzel  kapcsolatos
véleményét Szerencsés János a bizottsági ülésen ismertette. Hangsúlyozza, jó,
hogy az elképzelések elhangzanak, de megoldást nem tudnak rá találni. 

Kovács Béla a korábbi évek tapasztalataihoz képest csak elismerően tud szólni
a  televízió  tevékenységét  illetően.  Egy  csoda  folytán  tudták  kezelni  az
önkormányzat  és  a  kábeltelevízió  szolgáltató  közötti  anomáliát,  azt,  amire
évekig  nem volt  képes  a testület.  Ezt  köszönik  a televíziónak.  Annyi biztos,
hogy jó úton járnak. Úgy gondolja, több pénzzel jobb eredményeket tudnának
elérni, de sajnos többlet forrás nem áll rendelkezésükre. Üdvözli az ügyvezető-
főszerkesztő ötleteit,  fejlesztési elképzeléseit.  Szerinte nem áll  ezzel egyedül,
mert  több  esetben  tapasztalta,  hogy  a  nézők  átkapcsolnak  a  városi  televízió
adására, holott korábban nem voltak erre hajlandók.

dr.  Horogh  Lajos egyetért  az  előterjesztésben  foglaltakkal,  a  televízió
működését  jónak tartja.  Szerinte a város számára szerencse,  hogy Szerencsés
János  Ózdra  jött.  Észrevétele  a  műsorpolitikával  kapcsolatos.  Akik  naponta
nézik a közszolgálati  vagy a kereskedelmi televízió adásait  láthatják,  hogy a
másképp  gondolkodók  majdnem  ugyanolyan  lehetőséget  kapnak,  mintha  a
jelenlegi  rendszert  támogatnák.  Ózdon nem tapasztalja azt,  hogy 1-1 témáról
mások  is  kifejthetik  véleményüket.  Hangsúlyozza,  nagyobb  szerepet  kellene
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adni a másik félnek is, mert a televízió az egész városé. A városnak senki nem
akar  rosszat,  az  ésszerű,  értelmes,  építő  jellegű  viták  csak  előrébb  viszik  az
ügyet. 

Zsolnai  Piroska elmondja,  a  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  a  napirendi
pontot megtárgyalta, elsősorban tartalmi és nem gazdasági szempontok alapján.
Nagyon sok kérdés és kérés hangzott el a főszerkesztő úr felé a bizottsági tagok
részéről.  Úgy  gondolja,  tavaly  óta  jelentős  mértékben  változott  a  televízió
helyzete  minden  tekintetben.  A  főszerkesztő  tudja  és  el  is  mondta,  a
legfontosabb,  hogy  a  televízió  nézők  igényét,  elvárásait  kielégítsék.  A
főszerkesztő  és  a  munkatársai  azon  dolgoznak,  hogy  még  tartalmasabb
műsorokat tudjanak sugározni, de azt nem mondhatják meg nekik a képviselők,
hogy kit szerepeltessenek. A műsor összeállításáért a főszerkesztő a felelős.

Erdősi János a felmérés utolsó oldalán szó van arról, hogy a szolgáltatók milyen
képminőségben sugározzák az adásokat. Kérdése, van-e valamilyen eredmény,
ha nincs, akkor várhatóan mikor kezdődnek el?

Rontó József örömét fejezi ki, hogy konkrét felmérések elemzésével határozza
meg  a  feladatokat  a  főszerkesztő,  valamint  hogy  a  televízió  nézettsége
emelkedik és  igyekeznek úgy kielégíteni  a nézői  igényeket,  ahogy az anyagi
lehetőségeik  és  egyéb,  személyi  feltételeik  megengedik.  Véleménye szerint  a
legnagyobb érdeklődésre  számottartó  adások a társadalompolitikai  problémák
nyílt megtárgyalása. 

Szerencsés János dr. Horogh Lajos hozzászólására reagálva elmondja, két olyan
műsoruk  is  van,  amely  politikával,  várospolitikával  foglalkozik  élő  műsor
formájában.  A Fogadóóra  című  műsorukról  nincs  mit  mondania,  az  adást  a
képviselők  és  a  választóik  szerkesztik.  A  keddi  adásukban  elsősorban
szakembereket próbálnak meghívni, akik körbejárják az egyes témákat. Egyetért
azzal, hogy meg kell kérdezi azt is, aki a témát felvetette. Példaként említi, hogy
kezdetben  voltak  problémáik  a  telefonálók  élő  műsorba  történő
bekapcsolásával,  azonban  a  problémát  áthidalták,  bárki  hívja  a  televíziót,  az
adásba kerül. A képminőség javítása is kérdésként hangzott el. Válasza, az ezzel
kapcsolatos  tárgyalásokat  a  kábelszolgáltatókkal,  valamint  a  hírközlési
hatóságokkal meg fogják kezdeni. A problémát az okozza, hogy mikor a városi
televízió elkezdte  sugárzását,  a  magyar televízió műsorát  sugározták a relék.
Ugyanez az antenna nem képes két sávon kitűnő minőségben szolgáltatni.

dr. Horogh Lajos úgy gondolja, az ügyvezető főszerkesztő megkerülte a kérdést.
Aki problémát vet  fel,  azt  célszerű meghívni  az adásba.  A főszerkesztő által
említett  műsorban  az  önkormányzat  két  ügyosztályvezetője  volt  jelen,  dr.
Almási  Csaba  és  Kovács  György,  de  nem állt  szemben  velük  olyan,  aki  a
felvetéseket érvekkel alátámaszthatta volna. Hangsúlyozza, legyen érdemi vita
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és derüljön ki, kinek van igaza. Sok mindent elkerülhetnének azzal, ha szemtől-
szembe mondhatnák el a felek véleményüket. Így a néző eldönthetné kinek van
igaza. 

Benedek  Mihály kijelenti,  személy  szerint  ő  nem venné  a  bátorságot,  hogy
javaslatokat  tegyen  a  főszerkesztőnek  a  munkáját  illetően.  Úgy  gondolja,
Szerencsés János és csapata a munkáját jól végzi, a legnagyobb kritikusa a néző
és  az  adás  nézettsége.  A  város  képviselő-testületének  nem áll  szándékában
javaslatot tenni a műsorstruktúra kialakítására.

Szerencsés  János ismerteti,  létezik  vitaműsor  és  tájékoztató  műsor.  A
Polgármesteri  Hivatal  két  szakembere  a  tájékoztató  jellegű   adásban  vettek
részt. Ha Horogh Lajos vagy bármelyik képviselő azzal keresi meg a televíziót,
hogy valakivel beszélgetni kíván, nem zárkózik el előle.

dr. Horogh Lajos szerint elkerülhető lett volna a hozzászólása, ha nem oktatják
ki ismét. Vegye tudomásul a polgármester úr, hogy ő is ugyanolyan egyenrangú
képviselő-testületi  tag,  mint  bárki  az  ülésen.  Számos  probléma vetődött  fel,
miért  ne  lenne  joga  véleményét  kifejteni,  amikor  ezt  jobbító  és  segítő
szándékkal tette meg? Kéri, ne korlátozza véleménye kifejtésében.

Benedek Mihály hangsúlyozza, sem kioktatni, sem megfegyelmezni, sem eddig,
sem ezután nem fog szándékában állni. Azt viszont elvárja, hogy a vélt vagy
valós sérelmét, véleményét ne hangsúlyozza túl. Ő azt mondta, hogy nem venné
a bátorságot, hogy tanácsot adjon. Kéri, se ezt, se pedig az előző hozzászólását
ne  minősítse.  Személy  szerint  neki  is  ugyanolyan  joga  van  elmondani
véleményét, mint bárki másnak.
Kéri, szavazzanak az ÓVTV Kht. egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról
és az üzleti terv meghatározásáról szóló határozati javaslat elfogadására.

A Képviselő-testület  25  igen szavazattal,  1  tartózkodás mellett  az  alábbi
határozatot hozza:

76/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: Az Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság 2004. évi egyszerűsített
éves beszámolójának elfogadása, a 2005. évi üzleti terv meghatározása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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1.) Az Ózdi Városi Televízió Kht. egyszerűsített éves beszámolóját
17.039 E Ft mérleg főösszeggel
       84 E Ft mérleg szerinti eredménnyel

jóváhagyja.

2.) Egyetért a 84 E Ft nyereség eredménytartalékba helyezésével.

3.) A 2005. évi üzleti tervét elfogadja.

Felelős: ÓVTV Kht. ügyvezető-főszerkesztője
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  az  ÓVTV Kht.  2004.  évi  tevékenységről
szóló határozati javaslat elfogadására.

A Képviselő-testület  25  igen szavazattal,  1  tartózkodás mellett  az  alábbi
határozatot hozza:

77/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: Az Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  jelentése  a  2004.  évi
tevékenységről

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

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ózdi  Városi  Televízió
Kht. 2004. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.

Felelős: ÓVTV Kht. ügyvezető-főszerkesztője
Határidő: értelemszerűen

13.) napirend

Beszámoló  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  2004.  évi
tevékenységéről. Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-
kimutatás jóváhagyására, a 2005. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési  Bizottság,  valamint  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az
előterjesztést megtárgyalta, elfogadását javasolja.
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dr. Horogh Lajos alaposan áttanulmányozta az előterjesztést és megállapította,
hogy  célszerű  foglalkozni  a  TÁVHŐ  Kft.  problémáival.  Az  egyik  ilyen
probléma egy sajátos jogi  döntés,  helyzet,  a másik pedig a jövőbeni  célszerű
elképzelések. Megítélése szerint  ha nem kellett  volna a per miatt 60 M Ft-ot
kifizetni, akkor nem zártak volna hiánnyal, hanem nyereséges lett volna a cég.
Kiemeli  a  tervszerűséget,  a  következetességet,  a  fejlesztési  beruházási
munkákat,  annak  célszerű  és  ésszerű  felhasználását.  Jól  látják  a  rendszer
általános és műszaki hibáit, ennek kiküszöböléséről időben rendelkezni fognak.
A  mellékletekben  foglalt  adatokkal  egyetért,  az  előterjesztés  elfogadását
javasolja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

78/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: Beszámoló az Ózdi Távhő Kft. 2004. évi tevékenységéről. 
A  mérleg  megállapítása,  üzleti  jelentés  és  eredmény-kimutatás
jóváhagyása, a 2005. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározása

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

1.) Az Ózdi Távhő Kft. 2004. évi beszámolóját
1.064.042 E Ft mérleg főösszeggel,
   - 31.653 E Ft adózott eredménnyel,

jóváhagyja.
Osztalék megállapítására a negatív adózott eredmény miatt nincs lehetőség,
ezért  a  90/SzÜ  194/KH/2004.(X.26.)  számú  határozat  alapján  kifizetett
6.000 E Ft osztalékelőleg visszamenőleg hitellé változik.

2.) A  Képviselő-testület  a  –31.653  E  Ft  mérleg  szerinti  eredmény
eredménytartalékba helyezésével egyetért.
Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: értelemszerűen

3.) Az  Ózdi  Távhő  Kft.  2005.  évi  gazdálkodási  célkitűzéseit  jóváhagyja.
Felhívja az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatóját a szükséges intézkedések
végrehajtásának megtételére.
Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: folyamatos, illetve értelemszerűen
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19.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  ingatlanok
értékbecslését  végző  ingatlanforgalmi  szakértő  pályázati  úton  történő
kiválasztására

Filipcsin  Károly:  a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,
valamint  a Pénzügyi  Bizottság  az előterjesztést  megtárgyalta  és  egyhangúlag
támogatja  az  elfogadását.  Felhívja  a  figyelmet  az  anyag  2.  oldalára,  mely
szerint, az eljárás által a nyilvánosság a szakértő kiválasztásában teljes körűen
biztosított les, ami a versenyeztetéssel együtt járó előnyök elérését is garantálja,
valamint  a  közbeszerzési  eljárást  az  Önkormányzat  Közbeszerzési
Szabályzatának eljárási rendje szerint kell lebonyolítani.

Fazekas Zoltán úgy véli, ennek az előterjesztésnek kellett volna megelőznie a
korábbi értékesítéseket.

dr. Horogh Lajos egyetért Fazekas Zoltán úrral. 15 értékbecslést tekintett át és
megdöbbenve állapította meg, hogy egyet talált elfogadhatónak belőle. Egyetért
az előterjesztéssel  is,  majd hozzáteszi,  ez az  anyag szükséges  ahhoz,  hogy a
jövőben ezen a területen megoldódjanak a problémák. Egyetért azzal is, hogy ne
egyféle módon számítsák az értékeket, hanem legalább 2 vagy 3 féle módon.
Támogatja az előterjesztés elfogadását. 

Erdősi János elöljáróban elmondja, nem érti miért hangzik el kritika a korábbi
tevékenységgel kapcsolatban, holott ez a gyakorlat nem ennek a testületnek az
idejében alakult ki és ezt az előterjesztést már régen el kellett volna készíteni.
Örül,  hogy  az  előterjesztés  nagy  nyilvánosságot  fog  biztosítani  az
ingatlanbecslés  területén.  Nagy  változás  nem  várható  az  értékbecslések
területén, hiszen a közelben nem nagy az értékbecslők köre, akik pedig távolról
jönnek, azok a költségeiket is felszámolják. 

dr.  Horogh  Lajos konkrét  esetet  említ,  mely  szerint  a  Vasvár  Söröző
értékbecslése tőkehozadék alapján történt. Abból indult ki az értékbecslő, hogy
milyen bérleti díjjal számolhatnak. Ezáltal kijött a 6.000 Ft/m2/év, de vannak
garázsok, amelyeknél 12.000 Ft/m2/év, sőt egyes üzleteknél ez a szám 32.000-
60.000 Ft/m2/év. Nem érti, mi alapján jött ki a Vasvár Sörözőnél ennek a tizede.

Benedek  Mihály felhívja  a  figyelmét  Horogh  úrnak,  hogy  a  napirend
tárgyalására szorítkozzon.

Filipcsin  Károly egyetért  Erdősi  Jánossal,  ezt  az  előterjesztést  már korábban
meg kellett volna csinálni.
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Benedek  Mihály a  vitát  lezárja.  Ismerteti,  azért  kérte  a  Gazdaságfejlesztési,
valamint  a  Városfejlesztési-  és  üzemeltetési  Bizottságot,  hogy  egy  ilyen
előterjesztést elkészítsen, mert mérlegelte azokat a véleményeket,  amelyek az
elmúlt  testületi  üléseken  az  értékbecslésekkel  kapcsolatban  elhangzottak.
Megjegyzi  ugyanakkor,  hogy 2002.  óta  a helyben szokásos  gyakorlat  szerint
végezték  az  értékbecsléseket.  A  ’90-es  évek  elején  volt  megpályáztatva  az
értékbecslés.  Hozzáteszi,  a jelenlegi  anyag a Kincstári  Vagyonigazgatóságnál
szokásos pályázattal majdnem megegyező. 
Mivel  több  hozzászólás  nincs,  kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

378/SzÜ 85/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  ingatlanok
értékbecslését  végző  ingatlanforgalmi  szakértő  pályázati  úton  történő
kiválasztása

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

Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  a  tulajdonában  lévő  ingatlanvagyonnal
összefüggő  ingatlanszakértői  feladatok  elvégzésére  egyszerűsített,
hirdetménnyel  megjelentetett  közbeszerzési  eljárás  keretében  kiválasztott
szakértő részére megbízást kíván adni 2006. december 31-ig terjedő időszakra,
a  határozat  mellékletében  részletezett  tartalmi  és  formai  követelményeket
tartalmazó szakértői megbízások teljesítésére.

A közbeszerzési  eljárás  során  kiválasztott  szakértővel  megkötendő  szerződés
aláírására felhatalmazza a Polgármestert.

Felelős: a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért:
PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője

a szerződés előkészítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen
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378/SzÜ 85/KH/2005. (IV. 26.) számú határozat melléklete

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal
kapcsolatos ingatlanforgalmi szakértői megbízások tartalmi

és formai követelményei, szakmai elvárásai, az
értékbecslés és dokumentáció vonatkozásában

Az ingatlan pontos megjelölése:
Célszerű az egyéb, értéket befolyásoló körülményeket, akár táblázat formájában
is rögzíteni (pl. használatra vonatkozó tények, osztatlan közös tulajdon esetén a
használati megállapodás tények, értékesítés tárgyát nem képező vagyonelemek
adatai, idegen tulajdon, stb.)

Ingatlan-nyilvántartási adatok:
Meg kell egyeznie a tulajdoni lap másolat adataival

Alapterületi adatok:
Célszerű táblázatban rögzíteni a telek, az épület és egyéb felépítmények bruttó-
nettó összesített adatait (kerítés hossza, térburkolatok, stb.), valamint részletezni
az  értékesítésre  kerülő  egyéb  technikai  adatokat  (pl.  épületgépészet)  ha  van
ilyen.

Tulajdoni és használati viszonyok:
A tényleges tulajdoni és használati viszonyokat részletezni.

Megközelíthetőség, fekvés:
Térségre és településen belül részletezni.

Helyi építési előírások, szabályozási terv:
Mellékelni  a  vonatkozó  előírásokat,  illetve  azok  kivonatait,  ezen  kívül
tényszerűen értékelni kell.

Építészeti jellemzők:
Szöveges  megállapításon  túlmenően  –  amennyiben  indokolt  –  célszerű
táblázatban is rögzíteni a tényeket.

Műszaki állapot részletes leírása:
A telekre, épület(ek)re, építmény(ek)re bontva kell részletezni.

Az épületek és építmények alaprajza vagy szintenkénti helyiség-kimutatás
Helyiség kimutatást indokolt esetben célszerű táblázatban is összefoglalni.
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Közművek leírása:
Nem elégséges a közművekre vonatkozó igen – nem válasz. Részletezni kell –
akár táblázatban rögzítve – valamennyi közműre vonatkozó csatlakozás tényét,
vagy  hiányát,  ha  van,  hol  van,  közvetlen  vagy  közvetett  csatlakozással
rendelkezik, annak mérete (tényadat, vagy feltételezés), mérése megoldott-e és
hol.  Felépítményes  ingatlanok  esetében  mely épületek  és  építmények milyen
közműellátottsággal rendelkeznek ingatlanon belül.

Műszaki és hasznosíthatósági jellemzőkre való utalás:
Értékbecslő ez irányú határozott megállapítása, annak részletezése szükséges a
térségi és település jellemzőinek figyelembevételével az ingatlan adottságainak
megfelelően.

Értékképzés legalább két módszerrel:
Az alkalmazott  értékképzési  módszerek esetében az értékképzést  megalapozó
fajlagos  kiinduló  adatot  meghatározó  alapadatokat  és  szempontokat
dokumentáltan  kell  rögzíteni.  Részletezni  szükséges  a  fajlagos  kiinduló
adatokat  befolyásoló,  az  adott  ingatlanra  vonatkozó  tényeken  alapuló
szempontokat,  mely  alapján  kerül  meghatározásra  az  adott  ingatlan  becsült
bruttó  forgalmi  értéke,  azon  belül  részletezve  a  földterület  és  a  felépítmény
értéke.  Mindkét  esetben  pontosan  meghatározandó  a  forgalmi  adó  és  annak
mértéke.

Fotódokumentáció:
Az ingatlant szemléletesen bemutató eredeti felvételeket mellékelni kell.

Az  itt  fel  nem  sorolt,  de  a  termőföldnek  nem  minősülő  ingatlanok
hitelbiztosítéki  értékének  meghatározására  vonatkozó  módszertani  elvekről
szóló 25/1997. (VIII.1.) sz. PM rendeletben, illetve a termőföld hitelbiztosítéki
értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló 54/1997. (VIII. 1.) sz. FM
rendeletben előírt kellékek az ingatlan jellemzőinek megfelelő alkalmazásával.

Több  ingatlan  együttes  értékelésekor  –  összetartozó,  egy  tételben  történő
értékesítés  esetében  –  az  értékbecslésben  valamennyi  követelményt  helyrajzi
számonként kell teljesíteni.

20.) napirend

Javaslat  a helyi önkormányzat  gyermekjóléti  és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi,
valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
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javasolja elfogadásra.  Megállapítást  nyert,  hogy hiába volt  népességfogyás,  a
0-3  éves  és  a  4-6 éves  gyerekek száma emelkedett,  tehát  a gyermekvédelmi
feladatok sem fognak csökkeni. Megjegyzi, nem csak a gyerekek, de a felnőttek
gondozása  is  szükséges,  fontos,  hogy  ezen  a  területen  előrelépés  legyen.
Ismeretes, hogy januárban jött létre az Integrált Gyermekvédelmi Intézmény, az
előző  testületi  ülésen  tárgyalták  meg  a  Gyermekek  Átmeneti  Otthonával
kapcsolatos  előterjesztést.  Hozzáteszi,  2005.  szeptember  1-jétől  minden  alsó
tagozatos  gyermek,  aki  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban  részesült
ingyen kapja az ebédet. Ez sok gyereket fog érinteni. Kéri a határozati javaslat
elfogadását.

Tartó  Lajos: az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és
támogatja az elfogadását. 

Rontó József örül annak, hogy a város jelenét, jövőjét alapvetően determináló
társadalmi állapotokról van szó. A lakosságszám 25 %-al csökkent. Nem lehet
tudni azt, hogy ennek oka milyen mértékben lehet a költözés. Jó lenne tudni azt
is, hogy milyen iskolai végzettségű emberek költöznek ide. Ha ez a tendencia
folytatódik,  akkor  rövid  időn  belül  több  ezer  fős  létszámcsökkenéssel  kell
számolni.  Nem tudják  azt  sem, hogy a  lakosság  összetételében negatív  vagy
pozitív  változást  eredményez-e  ez  a  változás  és  ha  ez  negatív  tendenciát
eredményez,  akkor  lehet-e  ezt  valahogy kezelni.  Megjegyzi,  a  18  éven  aluli
korosztály 61 %-a részesül gyermekvédelmi támogatásban, ami azt jelenti, hogy
ezek a gyerekek olyan családban élnek, ahol az egy főre eső jövedelem nem éri
el nyugdíjminimumot. Nem hiszi, hogy van még egy olyan 40 E fős város, ahol
a szegénység ilyen módon érintené a jövő generációját. Úgy érzi, elérkezett az
ideje annak, – ha befolyásolni akarják a város társadalmi problémáját – hogy a
jövőben tegyenek valamit a lehetőségekhez képest. Véleménye szerint szükség
van egy társadalmi és foglalkoztatási bizottságra, hiszen ezeket a folyamatokat
elemezni kell. Továbbá az önkormányzatnak létre kell hoznia saját erőből egy
képzési  és  foglalkoztatási  alapot.  Indítványozza,  hogy  a  Képviselő-testület
forduljon  kéréssel  a  közszférában  dolgozókhoz,  a  lakossághoz,  hogy
félévenként  egy  napi  bérüket,  továbbá  a  testület  tagjai  is  egy  havi  bérüket
ajánlják fel az alap javára.

Benedek  Mihály úgy  gondolja,  Ózd  város  büszke  lehet  arra,  hogy
lehetőségekhez  mérten  gondoskodik  azokról  az  ellátó  rendszereknek  a
működtetéséről, amelyek szükségesek.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna megköszöni  Rontó  úr  hozzászólását,  de
megjegyzi,  hogy jelen előterjesztés  a feladat  ellátásáról szól,  amelyet minden
évben a gyermekvédelmi törvény értelmében el kell készíteni.
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Boda István úgy véli, a címe nem szerencsés az anyagnak, mert tájékoztatónak
kellett  volna  lennie.  Szerinte  le  kell  vonni  a  következtetéseket  és  meg  kell
vizsgálni, hogy ezek a dolgok a szociális rendeletben visszatükröződnek-e. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  25  igen,  1  nem  szavazattal  az  alábbi  határozatot
hozza:

376/SzÜ 86/KH/2005.(IV.26.) számú határozat

Tárgy: A helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak
ellátásáról szóló értékelés elfogadása

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

A Képviselő-testület a helyi önkormányzati gyermekjóléti  és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló értékelést elfogadja.

Felelős: Jegyző
Határidő: a következő éves értékelés

-.-.-

(Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor
alpolgármesternek  tekintettel  arra,  hogy  a  következő  napirendi  pontok
előterjesztője a polgármester)

21.) napirend

Javaslat  TEKI pályázat  benyújtására  az  Ózd,  Lechner  Ödön út  folytatásában
útépítés támogatására 

Kiss Sándor köszönti Deák Jánost a Gazdaságfejlesztő Iroda vezetőjét.

Benedek  Mihály a  21.)  és  22.)  napirendhez  kapcsolódva  elmondja,  mindkét
pályázat  a Megyei  Területfejlesztési  Tanács  által  kiírt  pályázat.  Azért  kellett
ilyen  gyorsan  elkészíteni  őket,  ugyanis  a  Tanács  úgy  döntött,  hogy  a
Kincstárhoz beadott  pályázatok közül  azok, amelyek május 2-ig átkerülnek a
Tanács  munkaszervezetéhez,  azon  pályázatok  feldolgozása  elindul  és  június
első  felében  döntenek  is  róla.  Kéri,  támogassák  mindkét  határozati  javaslat
elfogadását. 
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Filipcsin  Károly: a  21.)  és  22.)  napirendet  a  Gazdaságfejlesztési,
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta
és egyhangúlag  támogatja  az  elfogadását.  Az első  bizottsági  ülésen  10 %-os
önrésszel  került  előterjesztésre  az  anyag,  a  következő  rendkívüli  bizottsági
ülésen már 30 %-os önrésszel. Ennek oka, hogy a pályázati kiírás részletesebb
áttanulmányozása  után  egyértelművé vált,  hogy ha  a  kiírás  a  kisebbség  által
lakott  területeket  is  magában  foglalja,  akkor  10  %, ha  nem foglalja  magába
ezeket a területeket, akkor 30 % az önrész.

Fazekas  Zoltán: annak  ellenére,  hogy  ez  a  tervezett  útfelújítás  a  6.  számú
választókerületben  kerül  megvalósításra,  az  egész  városban  lesz  ennek
eredménye, hatása. Kérdése, ugyanez a pályázati kiírás esetleg más, – a 4 éves
ciklusra tervezett – utak felújítására nem adott volna lehetőséget? Jelenleg 11
értékesített  telekre  kerül  kiépítésre  ez  az  úthálózat  és  5  folyamatban  lévő
építkezés  is  van  ott.  Úgy  véli,  kevesen  lesznek  ennek  az  útnak  a
kedvezményezettjei. Ennek ellenére támogatja a határozati javaslatot, még a 30
%-os önrésszel együtt is.

Erdősi János ismerteti, ez egy tavalyi pályázat folytatása. Tavaly a hídra, azzal
együtt  az  útra  is  pályáztak,  de  akkor  kevés  pénzt  nyertek  és  most  ennek  a
második  részére  nyújtottak  be  újabb  pályázatot.  Az  ehhez  szükséges  önerő
biztosítása nem a 4 éves útfelújításra biztosított keretből történik. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

377/SzÜ. 87/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: TEKI pályázat benyújtása Ózd, Lechner Ödön út folytatásában útépítés
támogatására

A tárgyi előterjesztést a Képviselő-testület megtárgyalta és a következő döntést
hozza:

1.) A  Képviselő-testület  a  Lechner  Ödön  út  megépítését  az  új  építési
területekhez szükségesnek tartja, azt pályázatos úton meg kívánja valósítani
az adatlapban szereplő éves ütemezésnek megfelelően és a számlát a tárgyi
év december 10-ig benyújtja.

Felelős: Polgármester
ÓZDINVEST Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: értelemszerűen
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2.) A megvalósításhoz szükséges 35.123.570,- Ft fedezet részbeni biztosítása
érdekében elrendeli pályázat benyújtását a BAZ Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz  területi  kiegyenlítést  szolgáló  fejlesztési  célú  támogatás
elnyerésére, a bekerülési költségek 70 %-ára (24.586.499.- Ft)

Felelős: Polgármester
Ózd Városi Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

Határidő: 2005. április 30.

3.) A pályázathoz Ózd város 2005. évi költségvetéséből 7.200.000,- Ft, 2006.
évi  költségvetéséből  pedig 3.337.071,-  Ft,  összesen 10.537.071,-  Ft saját
forrást (30 %), a determinációnak megfelelően biztosítja.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

4.) Kinyilatkozza, hogy
a.) a támogatás megítélése esetén a megítéléstől számított 60 napon belül

támogatási szerződést köt,
b.) a beruházást a megkezdéstől számított 3 éven belül befejezi,
c.) a támogatással megvalósult infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10

éven keresztül gondoskodik,
d.) a BAZ Megyei Területfejlesztési Tanács által a korábbi években TEKI

és  CÉDE  keretből  támogatott,  a  pályázatok  benyújtásakor  már
befejezett beruházásokról és támogatásokról elszámolt,

e.) a  pályázatban  megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított  126/SzÜ
166/KH/1998.(IX.29.)  számú  határozattal  megállapított  Ózd  város
Településszerkezeti  Tervének,  illetve  a  módosított  22/1998.(X.1.)
számú  rendelettel  jóváhagyott  Ózd  Város  Szabályozási  Tervének,
illeszkedik a meglévő települési környezethez.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5.) Felhatalmazza  a  Polgármester  a  217/1998.(XII.30.)  Kormányrendeletben
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a
pályázat  benyújtásához  szükséges  egyéb  nyilatkozatok  megtételére,
valamint a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási
szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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22.) napirend

Javaslat pályázat benyújtására az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal berendezési
tárgyainak,  hangosító  és  szavazó  rendszerének  beszerzéséhez  BAZ  MTT
támogatásra

Boda  István elmondja,  pályázatot  nyújtanának  be  hangosító  és  szavazó
berendezésekre. A szükséges önerő 9.164.577 Ft az előirányzott 15 M Ft terhére
kerül.

dr. Horogh Lajos véleménye szerint mindenkinek érdeke, hogy a hivatal épülete
korszerűen  legyen  bebútorozva.  Fontosnak  tartja,  hogy  a  legmodernebb
eszközök  kerüljenek  bele,  hiszen  csak  akkor  látja  el  maradéktalanul  a
funkcióját.  A kistérségek  szerepének  felértékelődésével  szükség  lesz  erre  az
épületre, hiszen nem mindegy, hogy a vendégeket milyen körülmények között
fogadják, milyen benyomásokkal távoznak Ózdról. Támogatja az előterjesztést,
azonban  ismertet  néhány  műszaki  adatot.  Az  épület  területe  944  m2,  az
összköltség 416 M Ft. Ebből számolva az 1 m2-re eső összeg 441 E Ft, ami elég
magas és  a mai építési  előirányzatokat  meghaladja.  Az irodák és  a  szociális
intézmények 293 m2, ami 31 %-ot,  a tárgyalók 235 m2, ami 25 %-ot  és  az
előtér,  közlekedő,  szélfogó  416  m2-t,  ami  44  %-ot  tesz  ki  az  egész
alapterületből. Ezt figyelembe véve úgy véli, közel 90 M Ft-al csökkenthetőek
lettek  volna  a  költségek,  ha  takarékosabb  lett  volna  a  térkihasználás.  Az új
épületben 13 fő elhelyezésére és  tanácskozások lebonyolítására  kerülne majd
sor. Az egy személyre eső hely létesítése 32 M Ft-ba kerül,  ami elég magas.
Reméli azonban, hogy az új épület jól szolgálja majd a város érdekét és bízik
benne, hogy a többletkiadások közös munkával behozhatók lesznek. Javasolja a
határozati javaslat elfogadását. 

Erdősi  János: érdemes  megnézni  egy  hasonló  épületet,  például  a  könyvtár
épületét, ott is hasonló az iroda és az egyéb területek aránya, 30-40 % körüli.

Benedek Mihály úgy ítéli meg, hogy egy kicsit hamis az egy főre jutó bekerülési
költség, hiszen a Képviselő-testület munkája is áttevődik majd abba az épületbe.
Éppen  azért  kerül  úgy  kialakításra,  hogy  a  technikai  eszközök  a  többcélú
kistérségi társulást is ki tudják majd szolgálni. Az sem utolsó szempont, hogy
egy szép épület lesz a városban. 

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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151/SzÜ 88/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: Pályázat  benyújtása az Ózd Városi  Polgármesteri  Hivatal  berendezési
tárgyainak,  hangosító  és  szavazó  rendszerének  beszerzéséhez  BAZ
MTT támogatásra

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

1.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal új berendezéseinek, hangosító
és szavazórendszerének beszerzését szükségesnek tartja és pályázat keretén
belül  kívánja  megvalósítani  az  adatlapban  szereplő  éves  ütemezésnek
megfelelően és a számlát a tárgyi év december 10-ig benyújtja.

Felelős: Polgármester
 PH Ellátó Szervezet vezetője

Határidő: értelemszerűen

2.) A BAZ MTT 2005. évi önkormányzati tulajdonra vonatkozó felhalmozási
és felújítási kiadások támogatására vonatkozó pályázathoz a szükséges 30
%  saját  forrást,  azaz  9.164.577,-  Ft-ot Ózd  Önkormányzata  2005.  évi
költségvetéséből  biztosítja,  determináció  esetén  az  éves  ütemezésnek
megfelelően.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2005. december 31.

3.) Kinyilatkozza, hogy
a.) a támogatás megítélése esetén a megítéléstől számított 60 napon belül

támogatási szerződést köt,
b.) a beruházást a megkezdéstől számított 3 éven belül befejezi,
c.) a támogatással megvalósult infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10

éven keresztül gondoskodik,
d.) a BAZ Megyei Területfejlesztési Tanács által a korábbi években TEKI

és  CÉDE  keretből  támogatott,  a  pályázatok  benyújtásakor  már
befejezett beruházásokról és támogatásokról elszámolt,

e.) a  pályázatban  megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított  126/SzÜ
166/KH/1998.(IX.29.)  számú  határozattal  megállapított  Ózd  Város
Településszerkezeti  Tervének,  illetve  a  módosított  22/1998.(X.1.)
számú  rendelettel  jóváhagyott  Ózd  Város  Szabályozási  Tervének,
illeszkedik a meglévő települési környezethez.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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4.) Felhatalmazza  a  Polgármester  a  217/1998.(XII.30.)  Kormányrendeletben
előírt nyilatkozat megtételére a pályázati felhívás mellékletei kérdésében, a
pályázat  benyújtásához  szükséges  egyéb  nyilatkozatok  megtételére,
valamint a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási és finanszírozási
szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. április 30.

23.) napirend

Javaslat az Ózdi Ingatlankezelő Iroda, mint költségvetési szerv megszüntetése,
valamint  a  városüzemeltetési  és  ingatlangazdálkodási  feladatokat  ellátó
összevont szervezet megalakulásával kapcsolatos 160/SzÜ. 5/KH/2005. (I.25.)
számú határozat módosítására

Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési,  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,
valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  javaslat
elfogadását  egyhangúlag  támogatja.  Hozzáteszi,  ez  a  javaslat  a  legjobb
megoldást tartalmazza.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

160/SzÜ 89/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: Az Ózdi Ingatlankezelő Iroda, mint költségvetési szerv megszüntetése,
valamint a városüzemeltetési és ingatlangazdálkodási feladatokat ellátó
összevont szervezet megalakulásával kapcsolatos 160/SzÜ 5/KH/2005.
(I.25.) számú határozat módosítása

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  tárgyi  előterjesztést
megvitatta és az alábbi döntést hozta:

1.) A  160/SzÜ  5/KH/2005.(I.25.)  számú  határozat  5.  pontját,  amely  a
tőkeemelésről rendelkezik, hatályon kívül helyezi.

2.) Az  Ózdi  Ingatlankezelő  Iroda  működéséhez  szükséges  eszközei  kezelt
vagyonként kerülnek átadásra az ÓZDSZOLG Kht. részére.
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3.) Az  Ózdi  Ingatlankezelő  Iroda  raktári  készletállománya  térítésmentes
átadásra kerül az ÓZDSZOLG Kht. részére.

Felelős: PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: 2005. április 30.

4.) Az Ózdi  Ingatlankezelő  Iroda  követelésállománya az  ÓZDSZOLG Kht.
részére értékesítésre kerül bruttó 1 M Ft vételáron.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: 2005. április 30.

24.) napirend

Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Kht.  Zrínyi  út  5.  szám  alatti  telephelye
telekmegosztására  és  az  ÓHG  Kft.  használatában  lévő  ingatlanrész
telekalakítást követő apportálására

Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési,  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,
valamint  a Pénzügyi  Bizottság  az előterjesztést  megtárgyalta  és  egyhangúlag
támogatja  az  elfogadását.  A határozati  javaslat  2.)  oldala  újra  ki  lett  osztva,
mivel  az  előzőben  a  mérnök  szakértői  véleményben szereplő  összeg  be  volt
szorozva  0,8-al.  Emiatt  kérték  a  Polgármester  urat,  tegyen  lépéseket  a
kisebbségi tulajdonos irányába azért, hogy 1-es szorzóval legyen megállapítva
ez az érték. Ez megtörtént és így kedvezőbbek lettek a lehetőségek. Emiatt az
átszámolás miatt kellett a határozati javaslat 2. oldalát kiosztani.

dr. Horogh Lajos áttanulmányozta az anyagot és megnézte a helyszínt is. Most
alakították  át a KOMSZOLG Kht-t  és létrejött  az ÓZDSZOLG Kht.,  ahol  új
vezetők  is  vannak.  Úgy véli  az  ÓZDSZOLG Kht.  területének  ilyen  mértékű
korlátozása, továbbá a megfelelő területű telephely hiánya alkalmatlanná teszi a
céget  a  feladatainak  ellátására,  hiszen  garázsokat,  tárolókat  fog  elveszíteni.
7271  m2  terület  elvesztése  hosszú  távon  gondot  jelent.  Az  ÓHG  Kft-vel
kapcsolatban  elmondja,  véleménye  szerint  meggondolatlanul,  kellő
körültekintés nélkül lett létrehozva. 3 M Ft-os törzstőkével, pénzügyi eszközök,
megfelelő  telephely,  valamint  bizonyos  technikai  eszközök  hiányával  kell
működnie. Az ÓHG Kft. jelezte a problémáját, mely szerint tagi kölcsönre volna
szüksége. A kisebbségi tulajdonos megadta ezt a kölcsönt és most azt javasolja,
hogy a tagi kölcsön egy részét apportálják a cégbe. Az apportnak úgy tennének
eleget, ha bevinnék az eszközeiket tőkearányosan a cégbe, ezzel a tagi kölcsön
egy részét letudnák. A kisebbségi partner befizetné a ráeső arányos részt és még
így  is  maradna  18,5  M Ft,  amelynek  az  51  %-át  az  Önkormányzatnak  kell
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visszafizetnie. Megjegyzi, ritkán fordul  elő egy cég életében, hogy 641 %-os
tőkeemelésre  van  szükség.  Ha  viszont  a  kisebbségi  tulajdonos  javaslatát
elfogadják  és  apportálnak bizonyos  eszközöket,  akkor  az  megfelelő  értékben
történjen. Ráadásul, az ÓZDSZOLG Kht. az apportálás miatt 5 M Ft bérleti díjat
is veszít évenként. Áttanulmányozta a vagyonértékelést is és primitív tényekkel
alátámasztott, nem az ózdi viszonyoknak megfelelőnek tartja, sem a területet,
sem az épületet illetően. Hozzáteszi, az ÓZDSZOLG Kht-nek még egy másik
bejáratot is ki kell alakítania, amely által szintén területet veszítene, valamint ez
többletköltséggel  is  járna.  Megjegyzi  továbbá,  hogy  az  ÓHG  Kft-nek  még
irodahelyiséget is bérelnie kell, hiszen az átvett technikai eszközök között nincs
irodahelyiség. Ebben a formában nem tudja támogatja az előterjesztést.

Erdősi  János ismeri  a  területen  lévő  építményeket  és  azok  állapotát  is.  Dr.
Horogh Lajos  vagyonértékelésére  vonatkozó  észrevételét  nem minősíti,  majd
esetleg  a  vagyonértékelést  végző  egy  polgári  perben  majd  megteheti.  Az  a
megjegyzése  Horogh  képviselő  úrnak,  hogy  az  ÓZDSZOLG Kht  nem tudja
ellátni  a  feladatát  amennyiben  apportra  kerül  sor,  egy  csúnya  csúsztatás.
Tájékoztatásként elmondja, az a terület kerül apportálásra, amelyet korábban a
KOMSZOLG Kht. használt szemétszállítási célokra, legfeljebb pár m2-el több,
mint  például  a  porta.  De  nem  tartja  valószínűnek,  hogy  a  porta  elvesztése
érdemben  befolyásolná  az  ÓZDSZOLG  Kht.  tevékenységét.  Végülis  nem
szükséges az apportálás, ha Horogh képviselő úr megmondja, honnan vegyék a
szükséges 28,5 M Ft-ot, amit tagi kölcsönként betettek a Kft-be, mint saját erőt.
Az ÓHG Kft. ügyvezetője is örülne neki, ha pénzben kapná a 30 M Ft-ot és nem
területben,  hiszen  akkor  kivonulna  onnan  és  építene  magának  egy  újabb
telephelyet. Nem volt egyértelműen igaz az sem, hogy az ÓHG Kft. eszközök
nélkül alakult meg, mivel a KOMSZOLG Kht-tól megkapta az eszközöket és
törleszti  a részleteket.  Hozzáteszi,  a munka, illetve a szemétszállítás legalább
olyan szinten, ha nem magasabb szinten folytatódott,  mint korábban, szerinte
mindenképpen  minőségi  javulás  következett  be  a  munkában.  A  jelenlegi
előterjesztés az első változathoz képest nettó értéken viszi be az apportba azokat
a tárgyi  eszközöket,  amelyek az első előterjesztésnél  bruttó  értéken szerepelt
volna.

Filipcsin Károly kijelenti,  a hulladékgazdálkodásnak komoly előírásai vannak
és  mivel  az Önkormányzatnak a  lehetőségeit  meghaladta,  hogy lépni  tudjon,
megoldást kellett találni. Ezért jött létre az ÓHG Kft. kisebbségi tulajdonossal.
Ahhoz, hogy az Önkormányzat többségi  tulajdona megmaradjon, kénytelenek
apportálni,  vagy  pénzt  betenni.  Egyébként  az  apportálás  egyeztetve  lett  a
vezetőkkel. 
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Fazekas  Zoltán: a  tagi  kölcsön  28,5  M  Ft  volt.  Kérdése,  amennyiben  nem
apportként  kellene  ezt  kiegyenlíteni,  akkor  ennek  az  összegnek  az  51  %-át
kellene az Önkormányzatnak vállalnia? Tehát kb. 15 M Ft-ot?

Benedek  Mihály ismerteti,  amikor  2000-ben  létrejött  a  Sajó-Bódva  Völgye
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, akkor a létrehozó önkormányzatok
kötelezettségeket  is  vállaltak,  azon  túl,  hogy  egy  konzorcium vállalta,  hogy
majd  pályáznak  közösen  a  kommunális  hulladék  tárolására,  begyűjtésére
európai színvonalon és a konzorcium az önrészt vállalja. Amikor ő polgármester
lett,  szembesült  azzal,  hogy  a  vállalt  kötelezettségeknek  –  hasonlóan  más
önkormányzatokhoz  –  nem tettek  eleget  és  az  ISPA pályázaton az elbírálási
szakasz  kezdődik  el.  Az  ISPA  pályázat  áttanulmányozása  után  tudomást
szereztek  arról,  hogy  Ózdon  fel  fog  épülni  egy  átrakó  állomás,  amely  egy
beruházás  lesz  Center  térségében  és  munkahelyeket  teremt  majd.  Ennek  az
átadásával  egyidőben  Ózd  város  eddigi  hulladéklerakó  telepe  a  Tábla
térségében rekultiválásra fog kerülni.  Viszont  a konzorcium különböző olyan
feladatokat  vállalt,  amelynek  egyrésze  az  önkormányzatoknál  maradt.  A
kommunális  hulladék  begyűjtésére  előírások  vonatkoznak,  ezért  –  hozzánk
hasonlóan  –  más  önkormányzatok  is  elkezdtek  gondolkodni  azon,  kikkel
végeztessék el ezt a begyűjtést. Ebben a régióban két ilyen társaság van a Sajó-
Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás, valamint egy másik társaság is, amely
Miskolcon  és  dél-borsodban,  ugyanakkor  a  környező  településekről  is
közszolgáltatási  szerződéssel  szállítja  a szemetet.  Felmérték azt,  hogy jobb-e
egy  külső,  tőlük  független  céggel  közszolgáltatási  szerződést  kötni  és
tulajdonosként ebben nem részt venni, vagy pedig létrehozni a konzorcium egy
tagjával egy közös társaságot, ami ózdi telephellyel és a KOMSZOLG Kht-től
átvett  eszközökkel  és  létszámmal  folytatja  ezt  a  tevékenységet.  A  létrejött
társaság  3  M  Ft-os  alapítású,  amelynek  nem  sok  az  51  %-a.  Viszont
köztudomású,  hogy egy újonnan  létrejött  társaságnak  3-5  évre  van szüksége
arra, hogy megerősödjön és a piaci  viszonyoknak megfeleljen.  Az ügyvezető
többször  kereste  a tulajdonosokat,  hogy pénztőkére  lenne szüksége,  hiszen a
KOMSZOLG Kht-től  átvett  eszközöket  fizetni  kell.  Az  Ózdi  Önkormányzat
nem  tudott  pénzt  adni  nekik.  A  taggyűlés  előtt  a  bizottsági  elnökökkel
áttekintve egy kérdés merült fel az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő felé,
miszerint a felértékelt 14,6 M Ft miért lett megszorozva 0,8-al. A válasz az volt,
azért  mert  az  ingatlan  Ózdon  van.  Megkérdezték,  hogy  ha  Miskolcon  vagy
Kazincbarcikán lenne, akkor ott is megszorozná-e és azt válaszolta, hogy nem.
Ez sértette őket és ezért felkérte őt a bizottság, hogy a kisebbségi tulajdonossal
fogadtassa  el,  hogy  a  0,8-as  szorzó  nélkül  fogadják  el  az  értékbecslést.  Ez
megtörtént  és így – az egyetlen, ózdiakat sértő momentum figyelembe vétele
nélkül  –  kijött  egy  reális  összeg,  amelyen  apportálásra  kerül  ez  a  terület.
Mindkét  céggel egyeztetve lett  a tervezet és az ő egyetértésükkel  kerül ez az
előterjesztés a testület elé.
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Fazekas Zoltán egyetért ugyan Polgármester úrral, de úgy tűnt számára, mintha
az előző testület valamilyen mulasztást követett volna el.

Benedek  Mihály nem  akarta,  hogy  így  tűnjön,  hiszen  a  választások  után
gyorsultak fel azok az események, amelyek az ISPA elbírálása után nem voltak
láthatóak.

Fazekas Zoltán úgy gondolja,  nem az ő tiszte lett  volna megvédeni az előző
testületet.  Viszont  ez  a  konzorcium,  illetve  a  Sajó-Bódve  Völgye
Hulladékkezelési Önkormányzati  Társulás nem kívánta volna meg feltétlenül,
hogy létrejöjjön az ÓHG Kft., ez egy lehetősége volt az önkormányzatnak.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  19 igen, 4 nem szavazattal,  3 tartózkodás mellett  az
alábbi határozatot hozza:

361/SzÜ 90/KH/2005. (IV.26.) sz. Határozat

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Kht. Zrínyi út 5. sz. alatti telephelye telekmegosztása
és az ÓHG Kft. használatában lévő ingatlanrész telekalakítást követő
apportálása

Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntéseket hozta:

I.

1.) Az Ózd Városi  Önkormányzat  egyetért  azzal,  hogy a  tulajdonát  képező
ózdi  belterületi  8037/3  hrsz-ú,  Ózd,  Zrínyi  út  5.  sz.  alatti  telephely
funkciójú  ingatlan  a  határozat  melléklete  szerinti  telekmegosztási-terv
alapján  megosztásra  kerüljön  és  az  ÓZDSZOLG  Kht.  javára  átjárási
szolgalmi jogot kell bejegyeztetni az újonnan kialakítandó ingatlanra. 
Az átjárás szükségszerűségét 2 év múlva a tulajdonosok felülvizsgálják.

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Határidő: hatósági és földhivatali engedélyezés időpontja, 

illetve értelemszerűen
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2.) A telephelymegosztást  követő ingatlan hasznosítás  érdekében a 25/1993.
(XII.23.) sz. rendelet módosítására előterjesztést kell készíteni az újonnan
kialakított ingatlanok forgalomképességének biztosítására.

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Határidő: 2005. május havi Képviselő-testületi ülés

II.

1.) Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  egyetért  azzal,  hogy  az  Ózdi
Hulladékgazdálkodási  Kft-ben  a  tagok  tőkeemelést  hajtsanak  végre  az
alábbiak szerint:

a.) Az Önkormányzat  a  Társaságban  meglévő   51  % üzletrész  tulajdoni
arány megtartása érdekében apportálja az ózdi belterületi 8037/5 hrsz-ú,
újonnan  kialakítandó  telephely  megjelölésű  7271  m2 térmértékű
ingatlanát nettó  11.680 E Ft értéken, valamint a 33 db szemétszállító
konténert nettó 525 E Ft értéken.
Az  apportált  vagyon  általános  forgalmi  adójának  visszaigénylését
követően  az  ÓHG  Kft.  az  ÁFA  összegét  az  Önkormányzatnak
megfizeti.

b.) A  Cirkont  Rt.  tag  az  Ózdi  Hulladékgazdálkodási  Kft.  részére  2004.
július 1-jétől 2005. április 14-ig biztosított 28.500 E Ft tagi kölcsönből
11.726  E  Ft-ot  tőkeemeléssel  kiváltja  és  a  Társaság  rendelkezésére
bocsátja.

2.) Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
Polgármestert e határozat 1. pontjában részletezett módon megvalósítandó,
ÓHG  Kft.  jegyzett  tőke  emelésére  vonatkozó  taggyűlési  határozat
meghozatala után a társasági szerződés-módosítás aláírására. 

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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dr.  Horogh  Lajos ügyrendben  szól,  miszerint  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzat lehetővé teszi, hogy a döntés meghozatala után személyes érintettség
miatt hozzászólhasson. 
Véleménye szerint megalapozatlanul, előretekintés nélkül jött létre az ÓHG Kft.
Ezt bizonyítja az anyag mellékletében szereplő levél, amelyet Suszter Sándor az
ÓHG Kft. ügyvezetője írt, mely szerint a működési feltételek megteremtéséhez
is,  valamint  a  KOMSZOLG  Kht-től  átvett  eszközökre  is  pénz  kell.  Nehéz
megítélni a szétválás gondjait a két vezető leváltása után. Az új vezetők nem
biztos, hogy meg tudják becsülni, hogy a leválás lehetőségei biztosítottak-e. Az
ingatlanszakértővel kapcsolatban elmondja, bizonyossá vált, hogy nem jó volt
az  értékbecslés,  hiszen  nem fogadták  el  a  szakértői  véleményt,  módosítottak
rajta. De nem is kötelező elfogadni. A bírósági ügyet illetően örülne egy ilyen
pernek, mivel ez precedens értékű lenne. 

-.-.-

25.) napirend

Javaslat  a  Saia-Burgess  Ózd  Kft.  önkormányzati  területen  létesítendő
parkolóbérleti és szolgáltatási szerződésének jóváhagyására

Kelemen Sándor kéri a határozati javaslat elfogadását, mivel ez az első lépés
ahhoz, hogy a Saia-Burgess Kft. beruházhasson.

Erdősi János: a Gazdaságfejlesztési, Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint
a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a javaslatot. Az előterjesztés a Saia-Burgess
Kft. és az ÓZDSZOLG Kht. közötti szerződés megkötéséről szól. A szerződés
kiterjed  a  parkoló  megvalósítására,  vagyis  a  Saia-Burgess  megtervezteti  és
megépíti a parkolót a Papp úton, amely hétköznap a cég dolgozóinak parkolója,
hétvégén szabad parkoló lenne. Az ÓZDSZOLG Kht. a parkoló takarításáért,
karbantartásáért 400 E Ft + ÁFA összeget kapna.

dr.  Horogh  Lajos  kérdése,  ennek  a  területnek  a  távlati  rendezési  tervével
összhangban áll-e ez a beruházás? Továbbá aggályosnak tartja, hogy fákat kell
kivágni emiatt. Viszont ez a cég itt van, ózdiakat foglalkoztat, tehát célszerű az
igényeit kielégíteni. Ezt a területet, nem a parkolót – ami 1100 m2 – 400 E Ft-
ért adják bérbe, tehát 300.- Ft m2-ként, ami elég alacsony ár. A szerződés 12.)
pontjával  nem  ért  egyet,  mert  nincs  összhangban  az  ÓZDSZOLG  Kht.
megbízatásával,  amely szerint  érvényesítenie  kell  az ózdiak azon jogát,  hogy
munkaidő után is használják a parkolót. Véleménye szerint a „kizárólag” szó azt
jelenti,  hogy  más  nem használhatja,  tehát  a  12.)  pontot  módosítani  kellene.
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Végezetül még egy kérdése van, miszerint a tó mellé bejárnak gépkocsival és
ezután is biztosítva lesz-e ez a lehetőség? 

Kovács György válaszában ismerteti, a távlati tervekkel és a rendezési tervvel
összhangban  van,  továbbá  fákat  is  fognak  oda  telepíteni.  A  használattal
kapcsolatban  elmondja,  az  üzem akkor  használja  a  parkolót,  ha  működik.  A
tóhoz történő közlekedés biztosított lesz, továbbá a közvilágítás ki lesz építve a
tó felé is.

Erdősi  János elmondja  Horogh képviselő  úr  hozzászólásával  kapcsolatban,  a
12.) pontban benne van az is, hogy „munkanapokon” használja a bérlő. A 4.)
pontban  szerepel,  hogy a  felek  által  megállapított  bérleti  és  szolgáltatási  díj
összege  a  400  E  Ft,  tehát  ez  nem  azonos  a  földterület  bérbeadásával,  a
szolgáltatás télen a hó eltakarítása, nyáron a karbantartás és ez az ÓZDSZOLG
Kht. feladata. A közvilágítás kiépítésére a költségvetésben jóvá lett hagyva 4 M
Ft és a 400 E Ft tartalmazza a világítás költségét is. Végezetül örömét fejezi ki,
hogy a tó környékén történik valami, szép lesz a környéke.

Filipcsin Károly: mindent lehet úgy felfogni, hogy csak rossz sülhet ki belőle.
Megjegyzi, az előterjesztéshez sok törődés, kompromisszumkészség szükséges.
Ha  mindig  azt  hallja,  hogy  nem jó  ez  sem,  az  sem,  akkor  szeretné  már  a
javaslatot is hallani, hogy lenne jobb és ez legalább olyan jó, mint ami már ki
van találva. 

dr.  Horogh  Lajos nem találja  a  szerződésben,  hogy a  szolgáltatás  mit  takar,
mivel  nincs konkrétan megjelölve.  Véleménye szerint  azt  is  fel  kell  tüntetni,
hogy mit értenek ezalatt. 

Kelemen Sándor ismerteti, a 400 E Ft a bérleti díj és a takarítás, karbantartás, de
szolgáltatás helyett üzemeltetést is írhattak volna. Egyébként a szerződés 11.)
pontja konkrétan leírja mit értenek szolgáltatás alatt.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

375/SzÜ 91/KH/2005.(IV.26.) számú határozat

Tárgy: A Saia-Burgess Ózd Kft. önkormányzati  területen létesítendő parkoló
bérleti és szolgáltatási szerződésének jóváhagyása
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Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenti  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.) A  Képviselő-testület  a  Saia-Burgess  Ózd  Kft-vel  megkötendő  bérleti  és
szolgáltatási  szerződést  jóváhagyja. A Képviselő-testület  felhatalmazza az
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

2.) A Képviselő-testület a parkoló építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást jelen
nyilatkozatával megadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3.) A  parkoló  területének  önálló  ingatlanként  történő  kialakítását  el  kell
végezni.

Felelős: PH Műszaki Ügyosztály vezetője
Határidő: megvalósítást követő 90 napon belül
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(Kiss  Sándor  alpolgármester  visszaadja  az  ülés  vezetését  Benedek  Mihály
polgármesternek.)

26.) napirend

Javaslat  az  Önkormányzat  2005.  évi  költségvetésében  belvízrendezési
feladatokra,  valamint  temetők  fejlesztésére  előirányzott  keretösszegek
felosztására

Erdősi  János:  a  jelenlegi  javaslat  két  szűrön  is  átment.  Először  a  területi
képviselőkkel lett egyeztetve, majd a 3 bizottság is megtárgyalta A bizottsági
ülésen  felvetődött  Chodkiewicz  Károly  képviselő  úrtól  a  Pázmány  úti
vízelfolyás  biztosítása.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy a  jelenlegi  javaslat  együtt
kezelendő  a  közmunkaprogrammal,  ami  Berki  Lajos  vezetésével  elvégzésre
került.  A közmunkaprogramra több, mint 22,5 M Ft van előirányozva, ebben
szerepel  a  Pázmány  úti  ároktisztítás  900  E  Ft  összeggel.  Ugyanakkor  a
bizottsági ülésen felhívta a Közterület-Felügyelet vezetőjének figyelmét, hogy
fokozottan  ellenőrizzék a kapuk előtti  átereszek tisztántartását.  A temetőkkel
kapcsolatban  Bárdos  képviselő  úrnak volt  problémája,  azóta  az ÓZDSZOLG
Kht-val  a  szerződést  megkötötték  és  a  temető  kerítése  elkészült.  Felhívja  a
figyelmet, hogy az urnatelepítés önkormányzati pénzből kerül megvalósításra és
az  értékesítésből  befolyt  összegből  a  Táblai  temetőben  a  kerítés  építésének
folytatását,  a  Gyári  temetőben a lépcső  építésének folytatását  oldják meg. A
Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  valamint  a Pénzügyi
Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  egyhangúlag  támogatja  az
elfogadást.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna pontosítást  tenne,  mely  szerint  a  határozati
javaslat 1.) pontjának 4. sorszáma alatti rész pontosan így lenne megfogalmazva
„4. Uraj patak tisztítása a Hangony patak becsatlakozásától a Petőfi úti hídig…”

Chodkiewicz Károly: a Pázmány úton nem ároktisztításra, hanem csapadékvíz
elvezetés megépítésére gondolt. Azt az ígéretet kapta, hogy a jövőben ez meg
fog  valósulni.  Véleménye szerint  el  van  hanyagolva  ez a  terület  és  van  egy
földalatti zárt rész, amelyet ki kellene tisztítani.

Nagybalyi  Géza elmondja,  a  Tátra  térségében  egy  komoly  ökokatasztrófa
következett  be,  ennek  a  következménye  az  olyan  felhőszakadás,  amelynek
elvezetését a lefolyók nem bírják. Az anyagi nehézségek miatt a városra nagy
gondok szakadtak és a lehetőségek szerint próbálták fenntartani a vízelvezetési
rendszert. A következő évek költségvetéseinél ezt figyelembe kellene venni és
minden évben egy-egy utca  vízelvezetésének megépítését  kellene  betervezni.
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1,7  M  Ft  rendkívüli  pénzt  ruháztak  be  a  Pázmány  út  egy  részének
vízelvezetésére. De más utcákban is hasonló a helyzet, mindenhol igyekeznek
elvégezni  a  munkákat.  A  földalatti  csapadékvíz-elvezetés  sok  évvel  ezelőtt
épült,  ennek  tisztítása,  feltárása  nagy  munkát  jelentene,  komoly  pénzügyi
fedezettel.  A patakmeder  tisztításával  kapcsolatban  elmondja,  ahol  az  elmúlt
időszakban megcsinálták, ott a lakosság is igyekszik megőrizni ezt az állapotot,
megtartani a vízelfolyás akadálytalanságát. 

Tartó Lajos megköszöni, hogy a 12. választókerület igényeit figyelembe vették
és támogatták.

Soós József Szenna területi képviselőjeként szól. Valóban kevés az a 10 M Ft
belvízrendezésre jóváhagyott összeg. Ez arra elegendő, hogy 23 olyan feladatot
oldjanak  meg  belőle,  ami  ideiglenesen  áthidalja  a  problémákat.  Egyetért
Nagybalyi Gézával abban, hogy a csapadékvízelvezetést folyamatosan karban
kell tartani.

Benedek Mihály Szabóné Ottmájer Zsuzsanna módosító javaslatával együtt kéri
a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

371/SzÜ 92/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: Az  Önkormányzat  2005.  évi  költségvetésében  belvízrendezési
feladatokra,  valamint  temetők fejlesztésére  előirányzott  keretösszegek
felosztása

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

1. A Képviselő-testület a 2005. évi költségvetésben belvízrendezési feladatokra
biztosított 10.000 e Ft felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

1. Építők útján mindkét oldali árok befejezése 300 e Ft
2. Jászi O. – Volny J. úti csomópont csapadékvíz

elvezetés problémája, terveztetés 100 e Ft
3. Ráctag és környékének csapadékvíz elvezetése, 

tervezés szerint (I. ütem)        1.300 e Ft
4. Uraj patak tisztítása a Hangony patak becsatlakozásától

a Petőfi úti hídig 350 e Ft
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5. Halász úti árok burkolása 800 e Ft
6. Mogyorósvölgyi árok rendbetétele 600 e Ft
7. Bibó út 2/C. épület mögötti víz elvezető árok bekötése

a csatornarendszerbe      350 e Ft
8. Nagy I. úti csapadékvíz elvezető aknák helyreállítása,

tisztítása      300 e Ft
9. Őrs vezér úti fővízgyűjtő tisztítása, hegyről lejövő víz

befogadásához 300-as cső beépítésével     500 e Ft
10.Fenyő út térségében patak tisztítása, 

árok iszapmentesítése       1.300 e Ft
11.Petőfi út Velence tp-i szakaszán a zárt csapadékvíz

csatorna tisztítása, helyreállítása     550 e Ft
12.Gál-völgye úton áteresz építése  300 e Ft
13. Szőlőkalja út csapadékvíz elvezetése, terveztetés  200 e Ft
14.Szenna út 47. előtti patakmeder helyreállítása  160 e Ft
15.Vadász út csapadékvíz elvezetése, terveztetés  500 e Ft
16.Zrínyi út csapadékvíz elvezetése, ÉMÁSZ feletti

garázssor csapadékvíz elvezetése, terveztetés    250 e Ft
17.Krúdy Gy. úti árokburkolás helyreállítása 200 e Ft
18.Liget út csapadékvíz elvezetése, terveztetés 200 e Ft
19.Thököly út – Balassi úti csatl. csapadékvíz elvezetés,

terveztetés   100 e Ft
20.Dobó út páratlan oldalán árok és áteresz tisztítás 240 e Ft
21.Temesvári út csapadékvíz elvezetés megoldása,

tervezés szerint   550 e Ft
22.Susai hordalékfogó, áteresz kialakítása 150 e Ft
23. Bolyki főút MÉH tp-i bejáratától a volt Fábián
         telephelyig csapadékvíz elvezetés, terveztetés                          700 e Ft  

Összesen:        10.000 e Ft

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: 2005. október 31.

2. A  Képviselő-testület  a  2005.  évi  költségvetésben  temetők  fejlesztésére
biztosított 7.000 e Ft felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Gyári temetőben Ravatalozó bővítése        5.000 e Ft
2. 2 db 12-es urnafülke telepítése a Gyári temetőben        1.400 e Ft
3.           Centeri temető kerítésének kialakítása                                                 600 e Ft  

Összesen:       7.000 e Ft
Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: 2005. október 31.
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3. Az urnafülkék értékesítéséből 2005-ben befolyt összeget a Táblai temetőben
a  kerítés  építés  folytatására  és  a  Gyári  temetőben  a  lépcsőfeljáró  építés
folytatására kell fordítani.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

27.) napirend

Javaslat az ingatlan értékesítés során előírt beépítési kötelezettséget tartalmazó
125/KH/2003. (V.27.) számú határozat módosítására

Filipcsin Károly: a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta
és  az  ott  felvetett  javaslatok  a  jelenlegi  anyagban  benne  vannak.  Kéri  a
támogatást.

Kovácsné Keller Ildikó területi képviselőként szeretne szólni. A szóban forgó
ingatlan a Kézenfogva Gondozóház és a húsbolt melletti faház. A terület azért
lett értékesítve, mert a tulajdonos pályázott arra, hogy egy korszerűbb épületet
hozhasson ott létre. Szeretné, ha rendeződne az üzlet sorsa. Sok környéken lakó
jelezte panaszát,  hogy az üzlet 6.00-21.00 óráig tart  nyitva és egyben van az
iskolával, annak az udvarán található. Béri Lászlónéval az iskola igazgatójával
konzultált  ezügyben és ő is  örömmel fogadta  azt,  hogy a bérlő  kerítse  le az
iskola  udvarától  az  ingatlant,  ne  lehessen  átjárni  az  udvaron.  Egy  évvel
hosszabbították meg a határidőt, mert a bérlő pályázni szeretne és ha a pályázat
nem  sikerül,  akkor  egy  év  múlva  megoldást  kell  találni  arra,  hogyan
folytatódjon a beépítés. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

370/SzÜ 93/KH/2005. (IV.26.) sz. Határozat

Tárgy: Az ingatlan értékesítés során előírt beépítési kötelezettséget tartalmazó
125/KH/2003. (V.27.) számú határozat módosítása

Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  fenti  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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1.) Az Ózd Városi Önkormányzat mint eladó és Petykóné Barta Tímea (3600
Ózd,  Istenmező  u.  24.)  egyéni  vállalkozó  között  2003.  augusztus  29-én
létrejött adásvételi szerződés 8. pontja alapján a vevő által vállalt beépítési
kötelezettséget  az  Önkormányzat  2006.  augusztus  29.  határidőig
meghosszabbítja, az alábbi feltételekkel:

- a jogerős építési  engedély megadásától  számított  30 napon belül  az
üzlet  tulajdonosa  az  iskolaudvaron  keresztül  történő  átjárás
megszüntetése céljából kerítést létesítsen 

2.) A  szerződésben  vállalt  beépítési  kötelezettség  nem  teljesítése  esetén  az
Önkormányzat a szerződéstől egyoldalúan elállhat.

3.) A 8414/55 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésében foglalt egyéb feltételek
változatlanul hatályban maradnak.

Felelős: 1-3. pont vonatkozásában:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

28.) napirend

Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzatának  Közterület-Felügyelete
helyiségigényének elbírálására

Filipcsin Károly: a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta
és egyhangúlag támogatja az elfogadását. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

369/SzÜ 94/KH/2005.(IV.26.) sz. Határozat

Tárgy: Ózd Városi Önkormányzat Közterület Felügyelete helyiségigényének
elbírálása

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

A  Képviselő-testület  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  Közterület  Felügyelete
részére az Ózd, Vasvár út 56. sz. alatti épületben az 1. ajtószám alatti 7,9 m2, a
6. ajtószám alatti 29,4 m2 + 12,5 m2 közös használatú, valamint az alagsor 12.
sz.  alatti  51,6  m2  +  17  m2  közös  használatú  helyiségcsoportra  biztosított
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helyiséghasználatot  2010.  április  30-ig  meghosszabbítja  oly  módon,  hogy  a
bérlőnek  a  helyiség  használatáért  bérleti  díjat  nem kell  fizetnie.  A  helyiség
fenntartási költségeit a Közterület Felügyelet köteles megfizetni.

Felhívja  az  ÓZDSZOLG  Kht.  ügyvezetőjét,  hogy  a  helyiségcsoportra
vonatkozóan a bérleti szerződést a határozatnak megfelelően hosszabbítsa meg.

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

Határidő: 2005. május 15.

-.-.-

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

29.) napirend

Javaslat  az 56/KH/2005. (III.29.)  számú – Hódoscsépány-Somsály területrész
önállósodásával  kapcsolatosan  megválasztott  Előkészítő  Bizottság  összegző
jelentése tárgyú – határozat kiegészítésére

Benedek  Mihály köszönti  Kormos  Józsefet  az  Előkészítő  Bizottság  elnökét.
Tájékoztatást ad arról, hogy a Közigazgatási Hivatal telefonon kérte a határozati
javaslat  kiegészítését,  kéri  a  Képviselő-testület  állásfoglalását  a  leendő
önkormányzatot  érintő  kötelező  feladatok  ellátásáról.  Megjegyzi,  a  holnapi
napon  Jegyző  úrral  együtt  a  Belügyminisztériumban  folytatnak  tárgyalásokat
ezzel  az  üggyel  kapcsolatban,  tájékozódnak  arról,  van-e  még  valamilyen
törvényi kötelezettségük. 

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta. Úgy véli, az anyag egyértelműen áttekinthető és képviseli azt az
irányvonalat,  amelyet  az  előző  testületi  ülésen  elfogadtak.  A  Bizottság
támogatja az előterjesztés elfogadását. 

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  23  igen szavazattal,  1  tartózkodás mellett  az  alábbi
határozatot hozza:
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117/SzÜ 95/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: Hódoscsépány-Somsály  területrész  önállósodásával  kapcsolatosan
megválasztott Előkészítő Bizottság összegző jelentésének elfogadásáról
szóló 56/KH/2005.(III.29.) számú Határozat kiegészítése

Ózd város Képviselő-testülete az Előkészítő Bizottság kiegészítő jelentésében
foglaltakat megtárgyalta, és az alábbiak szerint foglal állást:

1. Az  Előkészítő  Bizottság  összegző  jelentése  és  a  kiegészítés  alapján  is
megállapítható, hogy az új település is és nagy valószínűséggel ismét Ózd
város is forráshiányossá válna. A város helyi bevételeinek – mindenekelőtt
az  iparűzési  adónak  a  csökkenése,  valamint  a  lakosságszám-csökkenés
miatti  normatív  támogatás  és  SZJA  csökkenés  éppen  azon  feladatok
ellátásának  pénzügyi  kereteit  szűkítené,  amelyek  az  egész  város  (sőt
kistérség)  ellátását  szolgálják.  Ilyen  feladat  például  a  minőségi  sport
támogatása,  az  Uszoda,  Strand  és  Stadion  fenntartása,  a  kulturális
létesítmények  önkormányzati  fenntartása,  a  középiskolák,  a  Kórház
fejlesztésének finanszírozása, stb.

2. Az Ötv-ben megállapított  kötelező  feladatok  ellátását  az  új  község  nem
tudná  több  területen  közszolgáltatások  színvonalának  lényeges  romlása
nélkül  biztosítani.  Különösen  igaz  ez  a  közút  és  köztemető-fenntartás,
közvilágítás, ivóvízellátás, egészségügyi alapellátás területén.

3. Ózd  város  sajátos  domborzati  viszonyaiból  következik,  hogy  a
munkahelyteremtő  beruházások  a  város  külső  területein  valósulhatnak
meg,  hiszen  csak  ott  áll  rendelkezésre  megfelelő  nagyságú,
infrastruktúrával ellátott, vagy ellátható terület. Ózd város Önkormányzata
támogatta a Profil Kft. Hódoscsépány településrészre történő áttelepülését
mind  a  szennyvízcsatorna  kiépítésével,  mind  a  cég  területfejlesztési
pályázatainak önkormányzati támogatásával. A területi önállósodással Ózd
város nagy összegű helyi adó bevételektől  esne el és tovább szűkülne a
város  munkahely-teremtési  célra  kínálható  területe,  annak  választéka  is.
Ózd város  Önkormányzata  az  1990-es  évek  kezdetétől  kiegyensúlyozott
városfejlesztési  politikát  hajtott  végre,  mára  a  csatolt  községek
infrastrukturális  ellátottsága  szinte  azonos  a  város  belső  területeivel,
minden utcában vezetékes ivóvízellátás, gázvezeték-hálózat, igen korszerű
telefonellátás  található,  megtörtént  a  közvilágítás  korszerűsítése  és
megtörtént  a két  érintett  településrészen a helyi  kábeltelevízió  kiépítése.
Mindezeket  figyelembe  véve  nincs  esély  arra,  hogy  az  érdekelt
önkormányzatok között  a vagyon megosztásában megállapodásra kerülne
sor, ezért ebben a kérdésben bírósági döntés hozhatna csak megoldást.
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4. A két településrész tekintetében az 1979-es csatolás előtti, ún. történelmi
határok  adottak,  azonban  a  településrészek  azóta  Ózd  várossal  teljesen
egybeépültek,  Hódoscsépány  közvetlenül  Ózd  város  városközpontjának
folytatását  jelenti.  Az  „elkülönült”  településrésznek,  az  önálló,  saját
községarculatnak  semmiféle  érzékelhető  jele  nem  fedezhető  fel,  így  a
közigazgatási  terület  és  az  új  közigazgatási  határvonal  tekintetében  sem
elfogadható  a  csatolás  előtti  határvonal,  ezért  e  kérdésben  sem várható
megállapodás.

A  Képviselő-testület  ezen  állásfoglalásával  az  56/KH/2005.(III.29.)  számú
határozatát kiegészíti.

Felelős: Ózd város polgármestere
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

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

30.) napirend

Javaslat a 2005. évi városi image keret felosztására

Zsolnai Piroska elmondja, ettől az évtől kezdődően döntött úgy a testület, hogy
3  bizottságára  –  a  Művelődési  és  Oktatási,  az  Ifjúsági  és  Sport,  valamint  a
Pénzügyi Bizottság – hatáskörébe utalja a városi image keret felosztását. Ezen
belül  a  tartalmi  kérdések  továbbra  is  a  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság
hatáskörében maradt.  12 M Ft elosztásáról  van szó.  Mindenkinek az érdeke,
hogy  a  városi  események  megfelelő,  jó  színvonalú  rendezvények  legyenek,
hiszen  ez  a  Képviselő-testület  munkáját  is  értékeli.  A  pénz  felosztását  az
előterjesztés tartalmazza. Az intézmények maguk is igyekeznek pályázati úton
pénzeszközökhöz  jutni,  az  Európa  Napoknál  a  pályázati  úton  nyert  összeg
jelezve is van. További pályázatok is folyamatban vannak. Tartalékban maradt
300  E  Ft,  amelyből  a  Hősök  Napjára  lehet  felhasználni.  A  Művelődési  és
Oktatási Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja. 

dr. Horogh Lajos kérdése, a Bolyoki Vigadalom miért támogatott rendezvény?
Akkor lehetne más ilyen típusú rendezvényt is támogatni.

Tartó  Lajos: az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  megtárgyalta  a  javaslatot  és
támogatja az elfogadását.
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Zsolnai  Piroska Horogh  Lajos  képviselő  úrnak  válaszolva  elmondja,  városi,
hagyományőrző  rendezvényekről  van  szó.  A  Képviselő-testület  a  tavalyi  év
folyamán  is  a  bizottság  javaslatát  elfogadva  egyetértett  abban,  hogy  mely
rendezvényeket fogad el városi rendezvényként. Akkor úgy döntöttek, hogy a
Bolyoki  Vigadalom  városi  rendezvény  legyen,  mivel  nemcsak  egy
választókörzetet érint, valamint több száz ember lakik ezen a területen. Lehetne
minden  területen  különböző  rendezvényeket  tartani,  de  ezeknek  a
rendezvényeknek az anyagi hátterét azok a bizottságok döntik el, amelyek azon
a területen működnek, a városi image keret nem erre való.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

 
368/SzÜ 96/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: A 2005. évi városi image keret felosztása

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

A  testület  a  költségvetési  rendeletben  jóváhagyott  12  M  Ft  felosztását  az
előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős:  PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

31.) napirend

Javaslat  az  alapítványok,  karitatív  és  egyéb  civil  szerveződések  2005.  évi
támogatására 

Kovácsné  Keller  Ildikó elmondja,  a  város  vezetése  kiemelten  kezeli  a  civil
szervezetek támogatását. 2003-ban átadásra került a Civil Ház, lehetőséget adva
a  civil  szervezetek  költségeinek  csökkentésére  azzal,  hogy  a  Civil  Házban
minimális költségért kapnak helyiséget. A kialakításra pályázat útján 11 M Ft-ot
nyert  az  önkormányzat  és  még 5  M Ft-ot  a  Civil  Ház  vezetőjének  a  bér  és
járulék  támogatására,  valamint  továbbképzésére.  2004.  évben  6  M  Ft  lett
jóváhagyva a költségvetésből a civil szervezetek támogatására, ebből 3,7 M Ft
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lett kiosztva és el kellett különíteni a Civil Ház működésére is. 2005-ben 5 M Ft
lett  a  civil  szervezetek  támogatására  jóváhagyva  és  6,5  M  Ft  a  Civil  Ház
működésére. Pályázatot írtak ki a civil szervezeteknek március 11-i határidővel,
amely határidőt meg kellett hosszabbítani, mivel kevés pályázat érkezett be. A
pénzek  elosztásánál  figyelembe  vették  a  szervezetek  tevékenységét  és  a
pályázatok tartalmát is. A legtöbb pénzt a Bárka Színpad, a Néptánc Egyesület,
valamint  a  Tűzoltózenekar  kapta,  ők  nagyon  sok  városi  rendezvényen  részt
vesznek. A táblázatban a szervezeteket tevékenységük alapján osztották fel, fel
van tüntetve a 2003., 2004. évi támogatások összege, valamint az igények és a
javaslatok. A Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi,  valamint  a  Lakásügyi  Társadalmi  Bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta.  A  bizottsági  ülésen  Obbágy  Csaba  képviselő  úr  javaslata  volt
még, – amelyet a 4 bizottság jóvá is hagyott – hogy a Sajóvárkonyi Díszítő Kör
40 E Ft-ot és a Tétényi úti Óvoda 25 E Ft-ot kapjon. Ezt azért támogatták, mivel
a Díszítő Kör 40 éves évfordulóját, a Tétényi úti Óvoda 25 éves évfordulóját
ünnepli. Ezáltal az előterjesztésben szereplő 4,367 E Ft 4,432 M Ft-ra változna.
Továbbá  javasolja  még  a  határozati  javaslatot  kiegészíteni  azzal,  hogy  a
Polgármester  úr  hagyja  jóvá  a  pályázatoknál  az  önrészt.  Azért  lenne  erre
szükség,  mivel  folyamatosan  lehet  pályázni,  ezáltal  szükség  van  a  pályázati
önrészre  és  ne  kerüljön  mindig  a  testület  elé  az  elfogadása,  dönthetne  a
Polgármester úr az önrész jóváhagyásáról. 4,432 M Ft-ot osztottak fel az 5 M
Ft-ból és el szeretnék különíteni a különbözetet pályázati önrészként. Felhívja a
figyelmét  a  civil  szervezeteknek,  hogy a  pályázati  önrészt  regisztráltassák  a
Civil  Ház  vezetőjénél,  vagy  Túri  Zsoltnál  a  civil  referensnél,  hogy  tudják
követni, ki pályázik és mennyi pénzzel. Jó lenne, ha a szervezetek pályáznának,
mivel  most  írt  ki  a  Nemzeti  Civil  Alap  pályázatot  és  így  több  pénzhez
juthatnának.  A  Civil  Ház  vezetőjénél  lehet  érdeklődni  a  pályázattal
kapcsolatban. 

Chodkiewicz Károly kérdése, a Hadigondozottak Egyesülete miért nem kapott
ez évben támogatást, hiszen tavaly kapott, továbbá a roma szervezeteknél csak 2
szervezet kapott, mi ennek az oka?

dr. Horogh Lajos kifogásolja, hogy sok szervezet kap 20 E Ft-ot és úgy véli,
ilyen összegű támogatás nem méltó az önkormányzathoz. Több olyan szervezet
van,  ahol  az  igényelt  rovat  üres.  Kérdése,  hogy  ezek  a  szervezetek  nem
pályáztak?  A  Finomhengermű  Kft-nél  2000  ember  dolgozott,  nagyon
tisztességes nyugdíjas klubbal rendelkeznek és nekik sincs igényük. Véleménye
szerint jövőre fel kell szólítani őket, rákérdezni, miért nem pályáztak. 

Boda István szerint nem érdemes vitázni ezen, hiszen - mint minden évben - a 4
bizottság most is rendesen szétosztotta a pénzt.
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Zsolnai Piroska: általában a testület elé kerülő előterjesztéseket mindig szakmai
egyeztetések előzik meg és nem is egy, hanem több bizottság tárgyalja meg. A
testület tagjainak nagy része részt vesz ezeken az üléseken. Több civil szervezet
pályázik  is  és  20-30  E Ft  is  sokat  jelent  számukra.  Nehezen  jött  létre  ez  a
javaslat és nem érti miért kell ilyen hozzászólásoknak elhangzani. 

dr. Horogh Lajos egyetért a javaslattal, csak megkérdezte, miért üresek egyes
helyeken az igények rovatai. A 20 E Ft-ot pedig alacsony összegnek tartja és a
következő  év  pénzügyi  lehetőségeinek  függvényében  meg  lehetne  vizsgálni,
nem lehet-e emelni az összegeken. 

Benedek Mihály a vitát lezárja.

Kovácsné Keller Ildikó a Hadigondozottak Városi Szervezete azért nem kapott
támogatást,  mert  –  mint  korábban  elmondta  –  figyelembe  vették  a  pályázat
tartalmát,  kitöltését  is  és  az  nem  volt  megfelelő.  A  megvalósított  szakmai
tevékenység is, a pályázati programok ismertetése is üres volt, nincsenek célok
megfogalmazva csak egy költségvetés volt felsorolva, erre kérnek 200 E Ft-ot.
Emiatt  nem javasolták a támogatást.  Azoknál a szervezeteknél amelyeknél az
igény rovata nem volt kitöltve, az nem adott be pályázatot. Az igény 18 M Ft
volt és 5 M Ft-ot tudtak kiosztani. Egyébként vannak pályázati lehetőségek a
Nemzeti  Civil  Alapprogramban.  A  Civil  Ház  vezetője  összehívott  egy
tájékoztatót, ahol elmondta, hogy lehet pályázni erre a Civil Alapprogramra. A
roma szervezetekkel kapcsolatban elmondja, sok szervezet nem adott be igényt,
a Hétes Egyesület pedig üres adatlapot adott be. A Finomhengermű Nyugdíjas
Klub nem adott be igényt, de helyet kaptak a Civil Házban. 

Chodkiewicz  Károly kérdése,  az  egyházak  milyen  megosztásban  kapnak
támogatást?

Kovácsné Keller Ildikó: amikor meg lett szavazva az egyházaknak a támogatás,
akkor  összehívták  az  egyházakat  és  abban  állapodtak  meg,  hogy  egyenlő
részben osszák szét egymás közt a pénzt. Ebben az előterjesztésben azért nem
szerepel, mert az akkori jegyzőkönyvben így lett belefoglalva. 

Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  a  Kovácsné  Keller  Ildikó  által  tett
módosítással együtt a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza: 
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367/SzÜ 97/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: Alapítványok,  karitatív  és  egyéb  civil  szerveződések  2005.  évi
támogatása

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megvitatta, és az alapítványok,
karitatív és egyéb civil szerveződések támogatását e határozat melléklete szerint
hagyja jóvá.

A pályázati önrészre 1 M Ft elkülönítésre kerül, és a Polgármester hatáskörébe
utalja az önrész jóváhagyását.

Az összegek folyósításáról az illetékes szervezetek részére 2005. május 30-ig
kell gondoskodni.

Felelős: az összegek folyósítására: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2005. május 30.

32.) napirend

Javaslat  az  Árpád  Vezér  Úti  Általános  és  Szakképző  Iskolában  szakképzési
profil bővítésére

Zsolnai Piroska elmondja, az előterjesztés részletes és mindenre kiterjedő. Azért
került  testület  elé,  mert  a  profilbővítést  az  Alapító  Okiratnak  tükröznie  kell,
tehát erről a testületnek döntenie kell. A gyorsétkeztetési eladó képzéssel bővíti
az  iskola  a  tevékenységi  körét.  Ez  egy  pozitív  lépés,  mert  ezzel  az  új
szakképzéssel egy újabb perspektívát kínál fel a gyerekeknek. A Művelődési és
Oktatási  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  támogatja  a  javaslat
elfogadását. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

364/SzÜ 98/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: Az  Árpád  Vezér  Úti  Általános  és  Szakképző  Iskolában  szakképzési
profil bővítése

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  tárgyú  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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1.) A Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy az Oktatási  Minisztérium által
engedélyezett központi program alapján 2005. szeptember 1-jétől az Árpád
Vezér  Úti  Általános  és  Szakképző  Iskolában  gyorsétkeztetési  eladó
szakképzés induljon.

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Igazgató

Határidő: 2005. szeptember 1.

2.) Ózd Város Önkormányzata  az  Árpád Vezér Úti  Általános  és  Szakképző
Iskola alapító okiratát az 1. pontban foglaltaknak megfelelően módosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

33.) napirend

Tájékoztató a településrészi pénzeszközök 2004. évi felhasználásáról

Kovács Béla elmondja, néhány testületi üléssel korábban vetődött fel az igénye
az  elszámolásnak.  A  területi  bizottsági  keret  összességében  14  M  Ft  volt,
Center-Bánszállás,  Hódoscsépány-Somsály,  Tábla,  Sajóvárkony,  Szenna  és
Szentsimon körzetében volt ilyen igény és 2-2 M Ft-ot kaptak területenként. A
bizottsági  keretek  a  belvízrendezésre  fordított  összeg  keretét  –  ami  városi
szinten tavaly 5 M Ft volt – 1,3 M Ft-al, a parkfenntartási kereteket 500 E Ft-al,
út-, híd- és járdafelújítási keretet 4 M Ft-al, a városrehabilitációs keretet 500 E
Ft-al,  az  oktatási  és  művelődési  jellegű felújításokat  pedig  2 M Ft-al  emelte
meg. A közvilágítás  javítására  300 E Ft  nagyságrendű összeg  fordítódott.  A
peremterületek  sporttevékenységét  700  E  Ft  összegű  támogatás  és  kb.  ilyen
nagyságrendű  összeg  a  felújítást  és  karbantartást  segítette.  A  területi
bizottságok 40 civil szerveződést támogattak, és összevetve a költségvetésben
biztosított hasonló kerettel 4 M Ft volt összesen. Felmerült a bizottsági ülésen,
hogy az ellenőrzés és átláthatóság megkönnyítése érdekében célszerű lenne a
felhasználási  cél  megjelenítése  is,  ne  csak  az  legyen  megjegyezve,  hogy
támogatás.  Ezzel  lecsökkenthető  a  támadási  felület,  amely  a  felhasználás
kapcsán  a  lakosságtól,  illetve  más  területi  képviselőtől  éri  az  illetékes
képviselőt.

Benedek Mihály kéri a testületet vegyék tudomásul a tájékoztatót.

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

111



34/A.) napirend

Javaslat  a 15.  Férfi  Kézilabda Junior  VB Szervező Bizottsága és  Ózd Város
Önkormányzata megállapodására

Tartó  Lajos: az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és
elfogadását egyhangúlag támogatta. Mivel a belépő árát – 500,- Ft – a bizottság
magasnak találta, megkérte az a Sportcentrum Kht. ügyvezetőjét, hogy az ezzel
kapcsolatos  következő  tárgyaláson  kezdeményezze  a  diákok  és  nyugdíjasok
kedvezményes belépésének lehetőségét. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

363/SzÜ 99/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: A 15.  Férfi  Kézilabda  Junior  VB Szervező Bizottsága  és  Ózd Város
Önkormányzata közötti megállapodás

1.)  Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  15.  Férfi  Kézilabda
Junior  VB  Szervező  Bizottsága  és  Ózd  Város  Önkormányzata  közötti
megállapodást  megtárgyalta  és  elfogadta,  felhatalmazza  a  polgármestert
annak aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. április 26.

2.) A rendezvény előkészítésével  és  lebonyolításával  a  Képviselő-testület  az
Ózdi SPORTCENTRUM Kht-t bízza meg.

Felelős: Ózdi SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője
Határidő: folyamatos

34/B.) napirend

Javaslat Mátrakeresztes település támogatására

Benedek  Mihály ismerteti,  a  Mátrakeresztest  ért  katasztrófa  mindenki  előtt
ismert. Úgy gondolták, hogy emiatt kerüljön testület elé ez a határozati javaslat.
A holnapi  nap  folyamán fog  megírni  egy levelet  az  ottani  polgármesternek,
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amelyben megírja, hogy döntött a testület. Kéri, támogassák a határozati javaslat
elfogadását.
Kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

379/SzÜ 100/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

Tárgy: Mátrakeresztes település támogatása

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  átérezve  a  Pásztó-
Mátrakeresztes  településrészt  ért  súlyos  természeti  csapás  következményeit  –
500.000 Ft egyszeri támogatást nyújt a károk helyreállításához.

A támogatást  átmenetileg  a polgármesteri  hatáskörbe  utalt  céltartalék  terhére
kell  finanszírozni,  a  végleges  rendezésre  a  költségvetés  módosításánál  kell
visszatérni.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. április 30., illetve a költségvetés módosítása

-.-.-

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

35.) napirend

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

Kiss  Sándor mivel  nincs  észrevétel,  kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

367/SzÜ 101/KH/2005.(IV.26.) számú Határozat

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

-.-.-

Tájékoztató a 2005. március 29. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

36.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

dr. Horogh Lajos a képviselők jogi felelősségével kapcsolatban szólna először.
Kialakult  egy vita,  a sajtóban cikk is  megjelent  ezzel  kapcsolatban.  Ennek ő
utánajárt,  információkat  kért  különböző  bűnüldöző  szervektől.  Hivatkozik  a
Legfelsőbb  Bíróság  2005/43.  számú  jogegységi  határozatára,  mely  szerint  a
Képviselő-testület  a  döntéseit  tagjainak  szavazatával  hozza,  tehát  testületi
döntés  nem jöhet  létre  tagjainak a  közreműködése  nélkül.  Ebből  következik,
hogy  a  testület  tagjai  a  testületi  döntés  kialakítását  jelentő  szavazataiért
felelősséggel tartoznak. A testület tagjainak a felelőssége nemcsak polgári jogi
lehet, hanem büntető jogi is, amennyiben a testületi döntés meghozatala során
tanúsított  magatartásukkal  a  Btk-ban meghatározott  valamely bűncselekmény
törvényi  tényállását  valósítják  meg. Ez a  megállapítás  a  hűtlen  vagy hanyag
kezelés bűncselekményére is vonatkozik. Ezt tájékoztatásként mondta el. 

dr.  Almási  Csaba: Horogh  képviselő  úr  idézett  egy  Legfelsőbb  Bírósági
határozatból.  Viszont  kihagyta  belőle  azt,  hogy  ez  a  határozat  a
részvénytársaság igazgatótanácsára vonatkozik. A képviselő úr testületet mond
és igaz, hogy az igazgatótanács is lehet testület. Itt  azonban önkormányzatról
van szó és az önkormányzati törvény azt mondja ki, hogy az önkormányzatot a
képviselő-testület  képviseli.  A  Legfelsőbb  Bíróság  amikor  ezt  az  okfejtést
kimondta, akkor a gazdasági társaságokról szóló törvény Rt-re vonatkozó §-ra
utalt.  Ebből  adódóan  megalapozatlan,  sőt  jogszerűtlen,  hogy  az  Rt.
igazgatótanácsára  vonatkozó  Legfelsőbb  Bírósági  jogegységi  határozat
szövegkörnyezetből kiemelt elemét minden további okfejtés nélkül úgy állítja
be,  hogy  ez  az  önkormányzat  képviselő-testületére  vonatkozik.  Az
önkormányzatnak  az  Ötv.  és  egyéb  törvény  alapján  vagyona  van.  Az
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önkormányzat a tulajdonos, a tulajdonos nem kezelő, senki nem bízhatja meg
kezeléssel.  A tulajdonost  a  képviselő-testület  képviseli,  a  képviselő-testületet
pedig  a  polgármester.  Ebből  adódóan  nem  valósulhat  meg  az  Rt-nek  az  a
tényállása  sem,  amelyre  képviselő  úr  hivatkozik,  mert  az  így  szól,  hogy  ha
valakit idegen vagyon kezelésével bíztak meg és ezt a kötelezettségét megszegi.
A tulajdonost, az önkormányzatot és annak képviselőjét nem bízta meg senki
semmivel,  hiszen  ez  egy  logikai  bukfenc.  Ugyanez  vonatkozik  a  hanyag
kezelésre is. Tehát itt egy szövegkörnyezetből kiragadott okfejtésre került sor,
már  abban  az  ominózus  cikkben  is,  amely  alkalmas  egyrészt  a  képviselők,
másrészt  pedig  a  állampolgárok  megtévesztésére  és  a  testület  hamis  színben
való feltüntetésére. 

-.-.-

dr. Horogh Lajos írásban válaszol majd az elhangzott  hozzászólásra. További
kérdése,  Bárdos  István  milyen feladat  elvégzésére  lett  megbízva  vagy került
kinevezésre és mennyi a díjazása?

Benedek  Mihály válaszában  elmondja,  amikor  a  polgármesteri  biztos
kinevezéséről  döntött,  figyelembe vette az elkövetkezendő feladatokat  és azt,
hogy Kovács Béla tanácsnoknak ki fog bővülni  a felügyelete a beruházások,
fejlesztések  felett.  Ezért  Bárdos  Istvánt  a  kommunális  beruházások
ellenőrzésével, kiemelten a peremterületi beruházások figyelemmel kísérésével
bízta meg. Ez folyamatos tájékoztatást igényel és havi bruttó 50 E Ft díjazásban
részesül. 

-.-.-

dr.  Horogh Lajos: többször  tapasztalta,  hogy a Polgármesteri  Hivatalban egy
bizonyos  személyt  a  biztonsági  őr  kísér  és  ezzel  kapcsolatban  a  cselekvési
szabadság bizonyos korlátozásait érzi. Számára ez érthetetlen, ezért kérdése, mi
teszi szükségessé és mi az a törvényi hely, ami ezt lehetővé teszi?

dr. Csiszár Miklós: az ő felelőssége abban áll, hogy ez az intézmény rendben
működjön, ellássa a feladatát, az ügyfelek elvégezhessék a dolgukat.  Évekkel
ezelőtt kellett bevezetni azt, hogy őrséggel biztosítsák a rendet, az ügyfelek és
ügyintézők biztonságát. A folyamatos portaszolgálat szintén erről gondoskodik.
Úgy véli,  elég nagy felelősség az ügyfelek kiszolgálása és mivel minden nap
van ügyfélfogadás az Okmányirodában – kivéve kedd délután – fontos, hogy
ügyfélfogadási  idő  alatt  a  rend  fennálljon.  Horogh  úr  konkrét  kérdésének
megbeszélése érdekében az irodájában fogadja majd képviselő urat.

-.-.-
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Boda  István ismerteti,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  a
Gazdaságfejlesztési,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  a  városrehabilitációs
kérdésekben  önállóan  hoz  döntést.  Tájékoztatást  ad  az  eddig  történésekről,
döntésekről. A városrehabilitációs keretekre 20 M Ft áll rendelkezésre. Mivel
sok felajánlást kapnak, célszerű volt  néhány rendező elvet megfogalmazni. A
fenti  keret  nem  azt  a  célt  szolgálja,  hogy  a  hanyag  tulajdonosok  által
tönkremenni  engedett  ingatlanokat  átvegyék,  felvásárolják  és  helyettük
rendezzék a területet, lakásokat. Azt a célt sem szolgálja, hogy a senkinek nem
kellő,  piac  által  nem  értékelt  ingatlanokat  is  felvásárolják,  ha  azok  nem
frekventált helyen vannak. Ebből következik, hogy a fő cél a városrehabilitáció
szempontjából  fontosnak  minősített  területek  rendezése,  a  városi  célra
használható  ingatlanok  felvásárlása,  hasznosítása.  3  fő  területtel  célszerű
foglalkozni 2005-ben. A Kolozsi út térségében rossz állapotok vannak, sok a
gond  és  ott  megkezdődött  egyfajta  felvásárlás,  mindennaposak  a  közvagyon
rongálások,  ezen  a  területen  mindenképpen  lépni  kell.  Másik  ilyen  terület  a
városi strand melletti  terület,  amelynek a rendezését  szintén meg kell  oldani,
hiszen  az  is  egy  nagyon  frekventált  rész,  továbbá  az  Iparvasút  út  távlati
fejlesztéssel összefüggő rendezését is meg kell oldani. Az összevont bizottsági
ülésen  döntés  született  és  a  tulajdonosok  azt  elfogadták,  hogy  a  48-as  út
térségében nagyobb, összefüggő részt felvásároljon a három bizottság. Erre a 4
M  Ft-ot  a  bizottság  megszavazta  és  már  a  megállapodások  részben  meg  is
történtek.  A bizottság  azt  is  elhatározta,  hogy  Sajóvárkonyon  megpróbálnak
túllépni a problémák egyedi kezelésén, hiszen az nem lehet célravezető, hogy
egyesével,  a  mások  által  tönkretett,  lelakott  helyek  közül  egy-két  ingatlant
átvesznek és  a  többi  pedig  ott  árválkodik  romosan,  gazosan.  Úgy döntöttek,
Kovács  Béla  tanácsnok  kapna  megbízást  és  az  apparátustól  segítséget,  hogy
Sajóvárkony térségében ezt az áldatlan állapotot felmérje és jó lenne még ebben
az évben ezektől a romos területektől megszabadulni, valamint a törmelékeket
valahová  elszállítani.  Azért  mondta  el  ezeket,  mert  úton-útfélen  megállítják,
kérdezik, hogy a lakásuk miért nem kellett. Ha a városi elképzelésekbe nem fér
bele egy-egy ingatlan, akkor azokkal nem foglalkoznak.
Kérdése  a  Művelődési  és  Sport  Ügyosztály  vezetőjéhez,  hogy  a  Zeneiskola
költözésére  mikor  kerül  sor?  Azért  kérdezi,  mert  áprilisban  a  Kaszinó  hátsó
részében a helyiség elkészült kiváló minőségben és szerencsés dolog lenne, ha
minél  hamarabb beköltöznének  addig,  amíg a gazda hiánya miatt  problémák
merülnének fel.  Véleménye szerint  azt  a pénzt,  amit az őrzésre fordítanának,
célszerűbb  volna  a  Zeneiskolára  költeni.  Mi  a  megye  álláspontja  ebben  az
ügyben?
Továbbá, tudomása szerint, az Állami Számvevőszék valamilyen ellenőrzést fog
végezni  a  városban  és  Kispap  Károlytól  a  Pénzügyi  Ügyosztály  vezetőjétől
szeretne ezzel kapcsolatban egy tájékoztatást kapni.

Malinkó  János: több  esetben  tárgyalt  a  megyei  illetékes  főosztályvezető
asszonnyal  a Zeneiskola átköltöztetésével  kapcsolatban.  Ők már a Közgyűlés
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elé terjesztenék, de a közoktatási törvénynek két §-a miatt sem tehetik meg. Az
egyik a 121.  §,  mely szerint,  mivel  a címe megváltozik,  az  Alapító  Okiratot
módosítani  kell.  Azt  is  kimondja  ugyanez  a  §,  hogy  ebben  az  esetben  ez
intézményi átszervezésnek minősül. Intézményt átszervezni csak június 1-jétől
augusztus  31-ig  lehet.  Abban  egyeztek  meg,  hogy  mivel  a  Zeneiskolában
hamarabb fejeződik be az oktatás,  így június elején átköltözhetnek.  A baj az
tehát, hogy a Közigazgatási Hivatal nem fogad el közgyűlési határozatot, mert
törvénybe ütközik.

Kispap  Károly ismerteti  az  Állami  Számvevőszék  által  eddig  is  sor  került
évente egy ellenőrzésre célvizsgálat keretében. A mostani ellenőrzés eltér ettől.
4 évenként, - legutóbb 2001-ben – tartanak egy átfogó ellenőrzést ami felöleli
az egész pénzügyi gazdálkodást. A mostani május 20-tól július végéig tart és a
levelükben felsorolják azokat a dokumentumokat, amelyet kérnek előterjeszteni.
A jelentés  a vizsgálat  eredményéről  augusztus  végére fog  elkészülni,  erről  a
Képviselő-testület tájékoztatást fog kapni.

-.-.-

Tartó  Lajos: ez  év  márciusában  kért  a  Vagyongazdálkodási  és  Vállalkozási
Ügyosztálytól  a  12.  választókerületre  vonatkozóan egy térképet  és  egy listás
kimutatást  a  bel-  és  külterületi  önkormányzati  ingatlanokról.  Az  ügyosztály
megküldte a rendelkezésére álló anyagot, ám megdöbbenten tapasztalta, hogy a
másolatok 1:4000 méretarányban és 1987-ben készült adatokat tartalmazzák. A
levél tartalmazta, hogy az eltelt időszakban bekövetkezett változások az 1:1000
méretarányú  térképen  kerültek  átvezetésre,  amelyek  méretük  miatt  nem
másolhatók,  de  szükség  esetén  megtekinthetők  a  Műszaki  Ügyosztályon.  A
megküldött  térképen  még  szerepelt  a  Tompa  Mihály  út,  már  10  éve  nincs
Székely Bertalan utca, annak egy része Tormás, más része Uraj út lett. 15 éve
nincs  már  Ságvári  út,  helyette  Kárpáti  út  van.  Javasolja,  teremtsék  meg  a
lehetőséget a térképek, listák aktualizálására. 
Susa  belterületi  szakaszát  az  elmúlt  évben  újították  fel  és  sajnos  a  kiváló
minőségű  aszfalt  mellé  salakból  készült  padka  került.  Ennek  a  legnagyobb
részét  a víz és az autók is elhordták. Az autók alatt  megreped az út.  Ezen a
területen  napi  26  autóbuszjárat  közlekedik  és  az  említett  gondok  fokozottan
jelentkeznek.  A jövőre  nézve  tanulságos  lenne  az,  hogy nem biztos,  hogy a
legolcsóbb megoldás a jó is. 
Elmondja továbbá, hogy Uraj-Susa közé sok szemetet hordanak ki. Április 17-
én  vasárnap  egy  hatalmas  szemétkupac  jelent  meg  az  út  szélén.  Később
kihalásztak egy csekket, amely alapján kiderült, hogy egy farkaslyuki lakos vitte
oda  a  szemetet.  Ő fel  is  hívta,  hogy megpróbálja  rábeszélni,  vigye  onnan  a
szemetét.  A  Közterület-Felügyeletnek  jelezték  a  problémát,  ők  azonnal
intézkedtek,  de  a  kiérkező  közterület-felügyelő  azt  mondta,  jogi  úton  nem
biztos, hogy lehet kezdeni valamit, a csekk nem bizonyít semmit és nem akarta
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felvenni az adatokat, nem megfelelő volt a hozzáállása a problémához. 
Április  23-án  megtartották  a  takarítási  napot  Uraj-Susán.  A  temetőket,  az
önkormányzati ingatlanokat, a patak partját tették rendbe a lakosok közel 100
fővel,  köztük  sok  fiatallal.  Növényültetés  is  történt,  valamint  5  konténer
szemetet  szállítottak  el  az  ÓHG  Kft.  közreműködésével,  amit  most  meg  is
köszön.
A  KOMSZOLG  Kht.  télen,  illetve  kora  tavasszal  a  választókerületükben
elvégezte  azt  a  munkát,  amelyet  ő  írásban  kért.  A  patak  meder,  az
önkormányzati ingatlanok rendbe tétele megtörtént. A lakosok úgy vélték, hogy
köszönetképpen  tehermentesítik  az  KOMSZOLG  Kht-t  és  elvégzik  a  téli
szóróanyag letakarítását az utakról, amely a közelmúltban meg is történt. 

Kovács  György: a holnapi  nap folyamán a Közterület-Felügyelet  vezetőjével
tisztázni fogják az ügyet. 

-.-.-

Kovács  Béla a  városrehabilitációval  kapcsolatban  elmondja,  a  Pénzügyi,  a
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  valamint  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság
együtt  dönt  városrehabilitációs  kérdésekben.  Korábban  az  volt  a  gyakorlat,
hogy  a  döntéselőkészítés  fázisában  volt  egy  helyszíni  bejárás  az  illetékes
területi  képviselő,  illetve  a  Műszaki  Ügyosztály  egy  ügyintézőjének
bevonásával. Itt konkretizálódott minden felmerült problémára a megoldás. Ezt
a rendszert szeretné visszaállítani, ha a bizottsági elnökök hajlandók erre. A sok
felesleges vita helyett ha kimennének 5 percre megnézni a helyszínt, hamarabb
megoldást találnának a gondokra.

-.-.-

Filipcsin  Károly várospolitikai  kérdésekben  szeretne  szólni.  Azért  teszi  ezt,
mert a városban szórólapok jelentek meg, amelyekben féligazságok vannak és a
lakosság félrevezetésével próbálják a testület nagy részét lejáratni. A szórólap
elején  a  fizető  parkolás  ellen  tiltakoznak.  A  FIDESZ  tiltakozik  a
lakosságellenes politizálás miatt, de az autóval rendelkező csak a lakosság egy
részét képezi, tehát ez már egy csúsztatás. Az is rajta van a szórólapon, hogy
sokan panaszkodnak, nem jó irányba mennek a dolgok. Ezt ő nem így látja, a
pozitív változásokat senki nem tapasztalja, majd a ciklus végén kell megnézni
azokat,  hiszen  mindennek  van  kifutási  ideje.  Azt  is  kifogásolják,  hogy
munkahelyteremtés  helyett  elbocsátások  vannak,  de  a  VÍZMŰ Kft-nél  senki
nem beszél arról, hogy pályakezdőket vettek fel, továbbá a Kórház átvilágítása
utáni  elbocsátások  azokat  érintették,  akik  már  nyugdíj  előtt  álltak  vagy
szerződéssel  voltak  felvéve,  esetleg  akiknek  a  munkája  feleslege  volt.  A
Foglalkoztatást Elősegítő Kht-t szerették volna megvásárolni,  megmenteni, de
rajtuk  kívül  álló  okok  miatt  ez  nem  sikerült.  Említés  van  arról  is,  hogy
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emelkednek a jegyárak a buszon, de a benzinárak is emelkednek és általában
egy gazdálkodó egység ehhez igazítja az árait. Ez minden évben így volt. Az
épülő irodaházzal kapcsolatban is vannak megjegyzések, de azt elfelejtik, hogy
ezért  vagyont kapnak,  egy olyan ingatlant,  amely évről-évre egyre többet  ér.
Zavarja nagyon, hogy azt írják, ez egy szűk kör érdekeit érinti. Ez már elültetése
annak, hogy korrupció van, ez sérti őt és szerinte több embert is. Ők is voltak
kisebbségben  és  soha  nem nyúltak  ilyen  eszközökhöz  a  politikai  pozíciójuk
erősítése érdekében, sőt lojálisak voltak a város vezetésével szemben. A fizető
parkolókkal  kapcsolatos  a  szórólap,  de  fel  is  szólítja  a  lakosságot,  hogy ne
titkolják, ha nem értenek egyet a városvezetés politikájával. Csúnya dolog, hogy
összekapcsolják  a  fizető  parkolót  a  várospolitikával.  Semmi  köze  nincs
egymáshoz. A probléma az, hogy az emberek nem értik miről van szó, aláírják,
és ezt lehet mutogatni, hogy mennyien nem értenek egyet. Ezt kikéri magának.

Benedek Mihály mivel több hozzászólás nincs, az ülést bezárja.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző   polgármester
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