
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. május 18-án a
Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről
 
Jelen vannak: 
Benedek  Mihály  polgármester,  dr.  Bárdos  Balázs,  Bárdos  István,  Battyányi
József, Bertáné Várnay Ilona, Boda István, Chodkiewicz Károly, Erdősi János,
Fazekas Zoltán, Filipcsin Károly, Galyas Bertalan, Halászné Berecz Tünde, dr.
Horogh  Lajos,  Kiss  Sándor,  Kovács  Béla,  Kovácsné  Keller  Ildikó,  Obbágy
Csaba,  Rontó  József,  Soós  József,  Strohmayer  László,  Szabóné  Ottmájer
Zsuzsanna, Tartó Lajos, Varga György, Zsolnai Piroska képviselők

Távol voltak: Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor 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 
Sóhalmy Emil PH.  Műszaki  Ügyosztály  ügyosztályvezető

helyettese 
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Steványik Tamás Sinergy Kft. képviseletében
Molnár László Sinergy Kft. képviseletében
dr. Karvajszky István Sinergy Kft. képviseletében
Angyal András Sinergy Kft. képviseletében
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető

Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  testület  ülése
határozatképes.  Felolvassa  a  Sinergy  Kft.  által  részére  eljuttatott  levelet:
„Tisztelt Polgármester Úr! A Sinergy Kft. ajánlata szerinti tervezett gázmotoros
fejlesztés  tárgyában kérjük,  hogy az ezt  tárgyaló  május  18-i  testületi  ülést  a
döntés meghozataláig szíveskedjenek zárttá nyilvánítani. Kérjük ezt azért, mert
olyan  gazdasági  és  műszaki  adatok  kerülhetnek  nyilvánosságra,  amelyek  az
ajánlat  elutasítása  esetén  hátrányosan  érinthetik  a  Sinergy  Kft-t  más
partnerekkel folytatott tárgyalásaiban. Természetesen amennyiben az ajánlatunk
elfogadásra  kerül,  úgy  nincs  kifogásunk  a  nyilvánosság  elé  tárás  ellen.
Üdvözlettel: Molnár László”. Elmondja, két képviselő-társuk, Rontó József és



dr. Horogh Lajos egy írásos anyagot terjesztett elő „Javaslat az Ózdi TÁVHŐ
Kft.  meglévő  erőművének  korszerűsítésére”  címmel.  Kéri,  ezzel  a  javaslattal
együtt szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.

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

Napirend:

1.) Javaslat  az Ózdi  TÁVHŐ Kft.  által  kötendő távhőtermelő beruházási  és
hosszú  távú  hőszolgáltatási  szerződéssel  összefüggő  önkormányzati
állásfoglalásra

Előterjesztő: Polgármester

-.-.-

Benedek  Mihály tájékoztatja  a  testületet,  hogy  Nyerges  Tibor  és  Nagybalyi
Géza képviselő urak előre jelezték, nem tudnak részt venni az ülésen. 
A továbbiakban  zárt  ülés  elrendeléséről  kér  szavazást.  Egyetértenek-e  azzal,
hogy a napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják meg?

A Képviselő-testület  20  igen  szavazattal,  3  nem, 1  tartózkodás  mellett  a
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.

Benedek Mihály kérdése, egyetértenek-e azzal, hogy a szokásos szakértőkön túl
a  napirend  tárgyalásánál  jelen  legyenek  a  Sinergy  Kft.  képviseletében
megjelentek,  illetve az Ózdi TÁVHŐ Kft.  menedzsmentje.  Kéri,  szavazzanak
ennek elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  19  igen  szavazattal,  4  nem,  1  tartózkodás  mellett
hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  zárt  ülésen  jelen  legyenek  a  Sinergy  Kft.
képviseletében megjelentek, illetve az Ózdi TÁVHŐ Kft. menedzsmentje.

-.-.-

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

-.-.-

Kiss Sándor tájékoztatja a testületet,  hogy Rontó József  és dr.  Horogh Lajos
által készített javaslatot a délelőtt folyamán a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a
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Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottsági elnököket, ismertessék bizottságaik véleményét,
amelynek függvényében fog dönteni a testület, hogy megtárgyalja-e a javaslatot
vagy sem.

Erdősi  János elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a
Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság együttes ülésén a
javaslatot  megtárgyalta  és  mint  megalapozatlan  javaslatot,  2  igen,  16  nem
szavazattal nem javasolja a testületnek a javaslat megtárgyalását.

dr.  Horogh  Lajos ügyrendben  kíván  hozzászólni.  A  bizottsági  ülésen  olyan
döntés  született,  hogy  az  általa  és  a  Rontó  képviselő  úr  által  tett  javaslat
megvitatásánál ne legyenek jelen a Sinergy Kft. képviselői.  Hasonló okokból
kéri, mint a bizottsági ülésen, hogy javaslatuk tárgyalásánál a testület ülésén se
legyenek jelen a Kft. képviselői. 

Kiss Sándor elmondja, ha a testület úgy dönt, hogy tárgyalják a javaslatot, akkor
a  Sinergy  Kft.  képviselőit  megkérik,  fáradjanak  ki  a  teremből.  Kéri,
szavazzanak, a testület támogatja-e, hogy a dr. Horogh Lajos és Rontó József
által  tett  javaslatot  -  Javaslat  az  Ózdi  TÁVHŐ  Kft.  meglévő  erőművének
korszerűsítésére - az ülésen tárgyalják-e?

A Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  16  nem, 3  tartózkodás  mellett  a
javaslatot nem fogadja el.

-.-.-

A Képviselő-testület  a napirendi  pontot  zárt  ülés  keretében tárgyalja,  anyaga
külön jegyzőkönyvben.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző    polgármester
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