
Jegyzőkönyv

Készült  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. május 31-én a
Kaszinó épületében 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. Tóth István országgyűlési képviselő
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 városi főmérnök 
dr. Pallagi Istvánné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
dr. Kormos Imre ÓZDSZOLG Kht. Felügyelő Bizottság elnöke
Szabó Gáborné ÓZDSZOLG Kht. könyvvizsgálója
Veres Zoltán Ózdi SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője
Bellér László Ózdi SPORTCENTRUM Kht. Felügyelő Bizottság

elnöke
Hercsik Lászlóné Ózdi SPORTCENTRUM Kht. könyvvizsgálója
dr. Benkőné Fehér Éva Brassói Úti Általános Művelődési Központ 

igazgatója
Kóczián Tamás Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

képviseletében
Dorkó László Ózd Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumának

elnöke
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Deák János Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója
Varga Gábor Ózdi Városi Televízió Kht. Felügyelő 

Bizottságának elnöke
Tóth Veronika Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető

Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  testület  ülése
határozatképes.  Tájékoztatja  a  képviselő-társait,  hogy  június  2-án  11.00  órától
rendkívüli ülést tartanak, amelynek meghívóját és előterjesztését a holnapi napon
kapják kézhez. Jelzi, hogy a VII. Ózdi Napok keretében június 7-én ünnepi ülést
tartanak  11 órától,  10.00  órától  pedig  a  Kovent  Rt.  által  adományozott  Palóc-
Vasvár  Írottkő  átadására  kerül  sor.  A  továbbiakban  elmondja,  Fazekas  Zoltán
képviselő úr jelezte, Miskolci elfoglaltsága miatt később kapcsolódik be a testület
munkájába.  Az előre  kiküldött  napirendhez  kapcsolódóan  ismerteti,  az  5.)-12.)
napirend  pontokat  zárt  ülés  keretében  tárgyalják  meg,  a  13.)-14.)  napirendről
pedig szavazniuk kell, hogy zárt ülés keretében tárgyalják-e meg.

Kovács Béla a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok napirend keretében
a  legutóbb  kapott  „Sajóvárkonyi  leckével”  kapcsolatban  kíván  egy  rövid
beszámolót adni.

dr.  Horogh  Lajos szintén  a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok
keretében „Egy képviselő-testületi határozat margójára” címmel kíván szólni.

Rontó  József javaslatot  kíván  tenni  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottsághoz  a
Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok pontban.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok
napirend keretében a központi ügyelet áthelyezéséről szeretne szólni.

Erdősi  János a  2005.  május  18-i  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a
Gazdaságfejlesztési  Bizottság  és  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  történtekkel
kapcsolatban kíván szólni.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a 13.)-14.) napirendi pontok zárt ülésen történő
tárgyalásának elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a 13.)-
14.) napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról.
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A Képviselő-testület  25  igen szavazattal,  egyhangúlag  az alábbi  napirendet
fogadja el:

Napirend:

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

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság 

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

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság 

3/a) Beszámoló  az  Ózdi  KOMSZOLG  Városüzemeltetési,  Kommunális
Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. évi tevékenységéről. Javaslat a mérleg
megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht ügyvezetője

   b,) Az  Ózdi  KOMSZOLG  Városüzemeltetési  és  Kommunális  Szolgáltató
Közhasznú  Társaság  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd  Városi
Önkormányzat részére

Előterjesztő:  ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

   c,) Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Vagyongazdálkodási,  Városüzemeltetési  és
Szolgáltató Közhasznú Társaság 2005. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

   d,) Beszámoló a kommunális városüzemeltetési feladatok 2004. évi teljesítéséről

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

   e,) Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  és  az  ÓZDSZOLG Kht.  közötti  –
2005.  május  1-jét  követő  időszak városüzemeltetési  feladatainak  ellátására
vonatkozó – Megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
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   f,) Jelentés a KOMSZOLG Kht. tevékenységének IKI-vel történő kibővítésének
feladatellátásra  és  gazdálkodásra  gyakorolt  hatásairól,  javaslat  a
megtakarítások felhasználására 

Előterjesztő: Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság
Gazdaságfejlesztési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

4/a,) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Közhasznú Társaság 2004. évi egyszerűsített
éves beszámolójának elfogadására, a 2005. évi üzleti terv meghatározására

Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője

   b,) Az  Ózdi  Sportcentrum  Közhasznú  Társaság  közhasznúsági  jelentése  az
alapító Ózd Városi Önkormányzat részére

Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője

   c,) Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és az Ózdi Sportcentrum Kht. közötti
Megállapodás 2005. évi jóváhagyására

Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője

5.) Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Vagyongazdálkodási,  Városüzemeltetési  és
Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetőjének 2005. évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester

6.) Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. könyvvizsgálójának megválasztására 

Előterjesztő: Polgármester

7.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetőjének megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

8.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Kht. könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

9.) Javaslat  az  Ózdi  Sportcentrum  Kht.  Felügyelő  Bizottságának  további
működésére

Előterjesztő: Polgármester
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10.) Javaslat  a  Brassói  Úti  Általános  Művelődési  Központ  igazgatója
kinevezésének meghosszabbítására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság 

11.) Javaslat  az  Árpád  vezér  Úti  Általános  és  Szakképző  Iskola  igazgatója
kinevezésének meghosszabbítására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság 

12.) Javaslat szociális fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője

13.) Javaslat  az  Ózd,  Lehel  vezér  út  11/B  2/2.  ajtószám alatti  önkormányzati
bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

14.) Javaslat  az  Ózd,  Lehel  vezér  út  1/A  3/3.  ajtószám  alatti  önkormányzati
bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság 

15.) Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány pályázatának
támogatására

Előterjesztő: Polgármester

16.) Javaslat  az  Ózd  Közbiztonságáért  Alapítvány  Alapító  Okiratának
módosítására és kiegészítésére

Előterjesztő: Polgármester

17.) Javaslat pályázat benyújtására az Ózd, Damjanich út 14. szám alatti  orvosi
rendelő felújításához BAZ MTT támogatásra

Előterjesztő: Polgármester

18.) Javaslat  pályázat  benyújtására  az Ózdi  Alkotmány úti  Óvoda felújításához
BAZ MTT TEKI támogatásra

Előterjesztő: Polgármester
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19.) Javaslat  pályázat  benyújtására  az  Ózd,  Nemzetőr  Úti  Óvoda  felújításához
ÉMRFT TRFC támogatására

Előterjesztő: Polgármester

20.) Javaslat  pályázat  benyújtására  az  ÓZDSZOLG  Kht.  telephelyének
fejlesztéséhez BAZ MTT TEKI támogatásra

Előterjesztő: Polgármester

21.)  Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  és  a  Pannon  GSM Távközlési  Rt.
közötti, bázisállomás telepítésére kötendő bérleti szerződés megkötésére

Előterjesztő: Polgármester

22.)   Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórháznál  végrehajtandó
létszámcsökkentésre

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

23.)  Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

24.)  Javaslat  nyilatkozat  megadására  az  V.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet
tartósan betöltetlen jellegéről

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

25.) Javaslat  az  Ózdi  Városi  Televízió  Felügyelő  Bizottság  ügyrendjének
elfogadására

Előterjesztő: Ózdi Városi Televízió Felügyelő Bizottság elnöke

26.) Javaslat a Királd Általános Iskola és az Ózd Árpád Vezér Úti Általános és
Szakképző Iskola intézményfenntartó társulásban történő működtetésére

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság 

27.) Javaslat  területi  kiegyenlítést  szolgáló  fejlesztési  célú  támogatás
megpályázására  az  ózdi  Almási  Balogh  Pál  Kórház  2005.  évi  gép-
műszerbeszerzéséhez

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság 
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28.) Javaslat  az  ózdi  martinsalak  felhasználásával  készült  lakóépületek
tulajdonosainak  kárenyhítésével  összefüggő  önkormányzati  feladatok
végrehajtása, az érintett  szervezetek közötti  munkamegosztás és ütemezése
tárgyú 300/KH/2003. (XII.18.) számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság 

29.) Javaslat  befektetésre  alkalmas  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok
kijelölésére és forgalmi értékeinek aktualizálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

30.) Javaslat az Ózd, Árpád vezér út 22. fsz. 2. szám alatti helyiség – bérlője az
Országos  Cigány  Önkormányzat  Kisebbségi  Kulturális  és  Foglalkoztatási
Módszertani Intézménye – bérleti díjának megállapítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

31.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek  értékesítésére  vonatkozó  döntések  végrehajtásáról.  Javaslat  a
28/KH/2005. (III.1.) számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
 Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság

32.) Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Clubban folyó szakmai munkáról

Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club elnökhelyettese

33.) Tájékoztató  a  „Stratégia  a  kábítószer-probléma  megelőzésére  és
visszaszorítására  Ózd  városban”  című  dokumentumban  megfogalmazott
célok megvalósulásáról 

Előterjesztő: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke

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

Előterjesztő: Polgármester

35.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
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-.-.-

Benedek  Mihály tájékoztatja  a  testületet,  hogy  Ózd  városban  a  BAZ  Megyei
Közigazgatási  Hivatal  ellenőrzést  tartott,  amelyen  a  képviselők
vagyonnyilatkozat-tételének teljesítését ellenőrizték. Az ellenőrzés során mindent
rendben találtak, intézkedések, indítványok megtételére nem került sor. Ebben az
évben  a  jogszabályban  előírt  határidőig  valamennyi  képviselő  leadta
vagyonnyilatkozatát,  az  átadás-átvétel  példaértékű,  amelyet  megköszön  az
illetékes ügyosztálynak és az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságnak.

-.-.-

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

1.) napirend

Ózd Város  Önkormányzatának  …../2005.  (……) sz.  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 Pénzügyi Bizottság,
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a  rendelet-tervezetet
megtárgyalta  és  egyhangúlag  támogatja  elfogadását.  Az  indokolási  rész
tartalmazza miért van szükség a rendelet módosítására.

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

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

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

Ózd Város Önkormányzatának 
20/2005.(VI.1.) számú rendeletét

az Ózd Városi Önkormányzat
tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb

szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) sz.
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  korlátozottan  forgalomképes  vagyonkörét  tartalmazó  4.  sz.
mellékletének 61. pontja alól törli az ózdi belterületi 8037/3 hrsz-ú ingatlant.

888



2. §

A  Rendeletnek  az  Önkormányzat  forgalomképes  vagyonát  tartalmazó  5.  sz.
melléklete  3580  sorszám  alatt  kiegészül  az  ózdi  belterületi  8037/5  hrsz-ú
ingatlannal,  míg  a  rendeletnek  az  Önkormányzat  hitelfedezetként  felajánlható
forgalomképes  vagyonkörét  tartalmazó  6.  sz.  melléklete  47.  sorszám  alatt
kiegészül az ózdi belterületi 8037/6 hrsz-ú ingatlannal.

3. §

A  Rendeletnek  az  Önkormányzat  forgalomképes  vagyonát  tartalmazó  5.  sz.
mellékletéből  törlésre kerül a 758. sorszám alól az arlói  belterületi  2115 hrsz-ú
ingatlan, a 913. sorsszám alól a hajdúszoboszlói belterületi 5059 hrsz-ú ingatlan,
944.  sorszám alól  az  ózdi  belterületi  5193  hrsz-ú  ingatlan,  valamint  az  1508.
sorszám  alól  az  ózdi  belterületi  8631/2/A/4,  8631/2/A/8,  8631/2/A/11  hrsz-ú
ingatlan.

4. §

A  Rendeletnek  az  Önkormányzat  hitelfedezetként  felajánlható  forgalomképes
vagyonkörét tartalmazó 6. sz. mellékletébe beillesztésre kerül 48. sorszám alá az
arlói belterületi 2115 hrsz-ú ingatlan, 49. sorszám alá a hajdúszoboszló belterületi
5059  hrsz-ú  ingatlan,  50.  sorszám alá  az  ózdi  belterületi  5193 hrsz-ú ingatlan,
valamint 51. sorszám alá az ózdi belterületi 8631/2/A/4, 8631/2/A/8, 8631/2/A/11
hrsz-ú ingatlan.

5. §

(1) Ez  a  Rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba  a  (2)  bekezdésben  foglalt
kivételekkel.

(2) A Rendelet 1-2. §-a a ott megjelölt ingatlanoknak az ingatlan-nyilvántartásba
történő átvezetésének napjával lép hatályba.

2.) napirend

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

Filipcsin  Károly ismerteti,  a  Gazdaságfejlesztés  Bizottság,  valamint  a Pénzügyi
Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta. A 2. §-ban kérik módosítani, hogy a
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„Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.”, ugyanez
vonatkozik a 2. sz. mellékletet érintő mondatra is.

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság egyhangúlag támo-
gatja a rendelet-tervezet elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a Filipcsin Károly által tett kiegészítéssel együtt a
rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
21/2005.(VI.1.) számú rendeletét

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

módosításáról

1. §

Ózd  Város  Önkormányzatának  a  vásárok  és  piacok  rendjéről  szóló  17/2004.
(IV.15.) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe
az alábbi szöveg lép.

„Az  üzemeltető  feladata  a  rend  fenntartása,  az  árusítóhelyek  kijelölése,  az
árusításhoz  szükséges  eszközök  fenntartása,  a  termelők,  árusok  elhelyezése,  a
helyhasználat kijelölése, a vásári  és piaci helypénzek és bérleti  díjak beszedése,
gombavizsgálat biztosítása, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos minden egyéb
feladat végrehajtása.

2. §

A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

3. §

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

4. §

Ez a rendelet  a kihirdetés  napján lép hatályba,  egyidejűleg a Rendelet  3. § (2)
bekezdése hatályát veszti.
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1. sz. melléklet

„  1. sz. melléklet  
Ózd Város Önkormányzatának a vásárok és piacok rendjéről szóló 

17/2004. (IV.15.) számú rendeletéhez.

Az önkormányzati fenntartású vásárok, piacok helye és jellege

1.) Nemzetőr úton
− Vásár

= kirakodóvásár: kedd, csütörtök, péntek, szombat
= országos kirakodóvásár: minden hónap második szombat

− Piac
= napi és heti élelmiszer piac
= használtcikk vásár és piac

2.) Vásárcsarnok

2. sz. melléklet

„  2.sz. melléklet  
Ózd város Önkormányzatának a vásárok és piacok rendjéről szóló 

17/2004. (IV.15.) sz. rendeletéhez

A piaci, vásári helypénzek, bérleti díjak mértéke
(díjak a 25 %-os ÁFA-t is magukban foglalják)

I. Élelmiszerpiacon alkalmazandó helypénzek
a.) Nemzetőr úti élelmiszerpiac

        2005. évi
1. piaccsarnokon belül

− asztal (Ft/nap)     390,-

2. piaccsarnokon kívül
− betonasztal (2 m2), faasztal (1,2 m2) Ft/nap 290,-
− vasasztal (3 m2) Ft/nap 390,-
− földön árusítás Ft/m2/nap 130,-
− büfékocsi Ft/nap        1.200,-
− büfékocsi + szgk. Ft/nap        1.500,-
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3. állatok darabonkénti helypénze Ft/db/nap
− liba, kacsa, pulyka, tyúk, szárnyasvad   15,-
− előnevelt liba, csirke, kacsa, nyúl, galamb   10,-
− naposcsibe, liba, kacsa, kisnyúl     5,-

Az  I.a/3.  díjtétel  alá  eső  áruknak  gépjárművekről,  pótkocsikról,  stb.  történő
árusítása esetén az üres járművekre megállapított díjtételt is fizetni kell.

II. Járműről történő árusításnál alkalmazandó helypénzek

Nemzetőr úti
− személygépkocsi    560,-
− személygépkocsi utánfutóval    850,-
− tehergépjármű 1 t-ig 1.400,-
− tehergépjármű 3 t-ig 2.000,-
− tehergépjármű 3 t felett 3.900,-
− tehergépjármű pótkocsival 6.500,-
− pótkocsi 2.700,-
− büfékocsi 1.200,-
− büfékocsi + szgk. 1.500,-

III. Ha a jármű üres állapotban foglalja el a területi (Ft/nap)
− személygépkocsi    400,-
− személygépkocsi utánfutóval    610,-
− tehergépjármű    530,-
− tehergépjármű pótkocsival    900,-
− autóbusz    440,-

E díjtétel az összes piacon és vásáron alkalmazandó.

IV. Használtcikk piac és kirakodóvásár
− vasasztal Ft/m2/nap    160,-
− földön történő árusítás Ft/m2/nap    140,-
− sátorban, állványon történő árusítás Ft/m2/nap    140,-
− személygépkocsiról történő árusítás Ft/nap    560,-
− tehergépjármű 3 t-ig Ft/nap    800,-
− tehergépjármű 3 t felett Ft/nap 1.200,-
− büfékocsi Ft/nap 1.200,-
− büfékocsi + szgk. Ft/nap 1.500,-
− személygépkocsi + utánfutóról tört. ár. Ft/nap    800,-
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V. Helyhasználati bérleti díjak
1.) Állandó jellegű árusító asztal biztosítása 1.400,-

(napi helypénz megfizetése mellett) Ft/hó/asztal)
2.) Állandó terület biztosítása    200,-

(napi helypénz megfizetése mellett) Ft/m2/hó

VI. Szolgáltatási díjak
A  piacokon  helyhasználati  szerződéssel  és  üzlettel  rendelkezők  kötelesek
működési költség hozzájárulást, ezenkívül a vásárcsarnokban üzletet működtetők
tetőkarbantartási, tetőfelújítási hozzájárulást fizetni.

1.) Tetőfelújítási hozzájárulás (Ft/hó)
   650,-

2.) Működési költség-hozzájárulás
− élelmiszerpiacon m2/hó    225,-
− kirakodóvásáron, használtcikk piacon m2/hó    170,-

3/a.) napirend

Beszámoló  az  Ózdi  KOMSZOLG  Városüzemeltetési,  Kommunális  Szolgáltató
Közhasznú Társaság 2004. évi tevékenységéről. Javaslat a mérleg megállapítására
és eredmény-kimutatás jóváhagyására

Erdősi  János elmondja,  az  előterjesztésben  foglaltakat  a  Gazdaságfejlesztési
Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési
Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag javasolja elfogadását.

dr. Horogh Lajos az előterjesztést számszakilag rendben találta. A ráfordításokon
belül rendkívül alacsonynak tartja a beruházási ráfordítást, amely az 1 M Ft-ot alig
haladja  meg.  Hosszú  távon  ez  a  folyamat  nem  tartható,  biztosítani  kell  a
lehetőségeket a nagyobb fejlesztésekre. Az eredménnyel kapcsolatosan látni lehet,
hogy a 4,4 M Ft-os veszteség annak ellenére következett be, hogy van egy 16,5 M
Ft-os értékesítés, másrészt egy 11 M Ft-os rendkívüli eredmény, mégis -4 M Ft az
eredmény. Ha a felsorolt lehetőségek nem lettek volna, akkor közel 30 M Ft-os
veszteségről beszélnek, amely felhívja a figyelmet a gondokra, problémákra. Az
eredménykimutatásból  az  5/6.  oldalon  világosan  látható,  hogy az  anyagköltség
135 M Ft,  a bérköltség pedig 237 M Ft.  Az anyagköltség és  a bérköltség  nem
hasonlítható  össze,  mert  az  anyagköltség  azt  jelenti,  hogy  takarékoskodnak  az
anyaggal  és  olyan  gazdasági  tevékenységet  végeznek,  ahol  kevés  az  anyagi
ráfordítás.  Ettől  különösebb  eredményt  hosszú  távon  várni  nem lehet.  Szerinte
alaposan  oda  kell  figyelni  a  munkájukra.  Bizonyos  mértékben  támogatást
igényelnek, mert különben nem tudják a feladataikat ellátni. Elfogadását javasolja.
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Erdősi János természetesnek tartja, hogy az anyagköltség a KOMSZOLG Kht-nál
alacsonyabb,  mint  a  bérköltség.  Olyan jellegű  a  feladat,  a  munkavégzés,  hogy
kevés  anyagi  ráfordítást  és  annál  több  élőmunkát  igényel.  Egyetért  dr.  Horogh
Lajos  azon  véleményével,  hogy  több  pénzt  kell  adni  fejlesztésre.  Erre  az  első
lépéseket  az  idei  költségvetésnél  megtették  és  bízik  benne,  a  jövőben  minél
nagyobb mértékben folytatni tudják.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

385/SzÜ. 103/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Beszámoló  az  Ózdi  KOMSZOLG  Városüzemeltetési  és  Kommunális
Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására

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

Az Ózdi KOMSZOLG Kht. 2004. évi éves beszámolóját, mely

  157.560 E Ft-os mérlegfőösszeget és
   - 4.493 E Ft-os mérleg szerinti eredményt

tartalmaz, jóváhagyja.

A 2004. évi mérleg szerinti  eredmény 2005. január 1-jén az eredménytartalékba
kerül átvezetésre.

A Kht. ügyvezetője a 2004. évi Éves beszámolót és a Kiegészítő mellékletet az
illetékes cégbíróságnak, valamint az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási
és Céginformációs szolgálatának megküldi és a 2004. évi Társasági adó bevallását
az illetékes adóhatóságnak benyújtja.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht.
Határidő: 2005. május 31.
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-.-.-

Kiss  Sándor  alpolgármester  visszaadja  az  ülés  vezetését  Benedek  Mihály
polgármesternek.

3/b.) napirend

Az Ózdi KOMSZOLG Városüzemeltetési és Kommunális Szolgáltató Közhasznú
Társaság közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Városi Önkormányzat részére

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

385/SzÜ. 104/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Az  Ózdi  KOMSZOLG  Városüzemeltetési  és  Kommunális  Szolgáltató
Közhasznú  Társaság  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd  Városi
Önkormányzat részére

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

1.) A Képviselő-testület a melléklet szerinti közhasznúsági jelentést jóváhagyja.

2.) A  Kht.  közhasznúsági  jelentését  az  önkormányzati  rendelet  kihirdetésére
vonatkozó szabályokkal azonos módon nyilvánosságra hozza.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen
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3/c.) napirend

Javaslat  az ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási,  Városüzemeltetési  és  Szolgáltató
Közhasznú Társaság 2005. évi üzleti tervének elfogadására

Erdősi  János elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottság,  valamint  a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását. Kiemeli az üzleti tervből, hogy a Kht. megtette az
első lépéseket a vállalkozási  tevékenység nyitása felé. Anélkül,  hogy ez többlet
eredményt hozna, több munkát fognak tudni elvégezni, egyéb vonalon pedig nem
fog a többi munka rovására menni.

dr. Horogh Lajos a javaslattal egyetért. Megjegyzi és világosan kell látni, hogy a 0
eredmény  annak  a  következménye,  hogy  az  önkormányzat  47  M  Ft-tal  több
támogatást  nyújt  a  Kht-nak,  mint  az  elmúlt  évben.  Bizonyos  mértékben  a  0
eredmény e támogatásnak köszönhető.  További  erőfeszítéseket  kell  tenni  annak
érdekében, hogy a gazdálkodás megfelelő színvonalon tovább folytatódjon.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

388/SzÜ. 105/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Kht. 2005. évi üzleti tervének elfogadása

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

A Társaság 2005. évi üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: 2005. december 31.
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-.-.-

Fazekas Zoltán megérkezik az ülésre.

3/d.) napirend

Beszámoló a kommunális városüzemeltetési feladatok 2004. évi teljesítéséről

Erdősi  János elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta.
Az ülésen  elhangzott  az  előterjesztés  első  oldalának  utolsó  előtti  bekezdésével
kapcsolatban,  hogy  a  Temetkezési  Gondnokság  a  szolgáltatás  színvonalának
folyamatos  emelése  mellett  igyekszik  temetőink  arculatát  is  javítani.  Kéri,
fogalmazzák bele, hogy ez az önkormányzat támogatásával valósul meg. A három
bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

387/SzÜ. 106/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Beszámoló  a  kommunális  városüzemeltetési  feladatok  2004.  évi
teljesítéséről

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenti  tárgyú  előterjesztést
megvitatta és az abban foglaltakat elfogadta.

3/e.) napirend

Javaslat  az Ózd Városi  Önkormányzat  és az ÓZDSZOLG Kht.  közötti  – 2005.
május 1-jét követő időszak városüzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó –
Megállapodás jóváhagyására

Erdősi  János elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottság,  valamint  a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
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Bárdos István észrevétele – amelyet a bizottsági  ülésen is ismertetett  -,  hogy a
képzőművészeti  alkotások  közül  a  Centerben  lévő  I.  Világháborús  emlékmű
kimaradt. Kéri, ezt vegyék bele a kimutatásba.

Kovács Béla meglepetéssel tapasztalta, hogy a megállapodás mellékletében az XP
számítógép  meglehetősen  alacsony  áron  szerepel.  Kéri,  hogy  ezt  gyorsított
ütemben írják le.

dr. Szemere Endre Bárdos Istvánnak válaszában elmondja, meg fogják vizsgálni
miért nem szerepel az önkormányzati nyilvántartásban az emlékmű.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

291/SzÜ. 107/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Az Ózd Városi Önkormányzat és az ÓZDSZOLG Kht. közötti 2005. május
1-jét követő időszak városüzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó –
Megállapodás jóváhagyása

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  tárgyú  előterjesztést
megvitatta és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Ózd Városi Önkormányzat
és  az  ÓZDSZOLG  Kht.  közötti,  jelen  határozat  mellékletét  képező,  a
városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen
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3/f.) napirend

Jelentés  a  KOMSZOLG  Kht.  tevékenységének  IKI-vel  történő  kibővítésének
feladatellátására  és  gazdálkodásra  gyakorolt  hatásairól,  javaslat  a  megtakarítások
felhasználására

Erdősi  János elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott módosítások a
jelenlegi  előterjesztésben átvezetésre  kerültek.  Ezekkel  együtt  a  jelentést  egyhangúlag
elfogadásra javasolják.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

160/SzÜ. 108/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Jelentés  a  KOMSZOLG Kht.  tevékenységének IKI-vel  történő kibővítésének
feladatellátására  és  gazdálkodásra  gyakorolt  hatásairól,  javaslat  a
megtakarítások felhasználására

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

1.) A költségvetés bevételi  oldalán jelentkező évközi többletbevételből növelni kell az
ÓZDSZOLG Kht. működési támogatását
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: értelemszerűen

2.) A város területén történő házbontásokat az ÓZDSZOLG Kht. végzi, illetve bonyolítja,
ideértve a salakos házak bontását is.
Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke

Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke

Határidő: értelemszerűen

3.) A területi  képviselők 2005.  június  10-ig  adják  meg az  ÓZDSZOLG Kht.  részére,
keretük kommunális részét milyen munkák elvégzésére kívánják fordítani. Adják meg
a munkák általuk becsült költségigényét és az időbeli ütemezést is.
Felelős: területi képviselők
Határidő: értelemszerűen

4.) A területi képviselők keretéből végzett munkákat az ÓZDSZOLG Kht. önköltséggel
végezze el.
Felelős: értelemszerűen
Határidő: értelemszerűen
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4/a.) napirend

Javaslat az Ózdi Sportcentrum Közhasznú Társaság 2004. évi egyszerűsített éves
beszámolójának elfogadására, a 2005. évi üzleti terv meghatározására

Tartó Lajos ismerteti, az Ifjúsági és Sport Bizottság a 4/a.)-b.)-c.) napirendi pontok
előterjesztéseit megtárgyalta, valamennyit elfogadásra javasolja.

dr.  Horogh  Lajos a  korábbi  időszakban  fenntartásokkal  fogadta  a  társaság
létrehozását.  A  beszámoló  elkészítése  előtt  beszélgetést  folytatott  a  Kht.
vezetőivel.  Megállapította,  hogy  magas  színvonalon  vannak  karbantartva  az
épületek  és  a  legnagyobb  elismerés  hangján  lehet  beszélni  az  ott  folytatott
munkáról,  a  jövőbeni  elképzelések  is  kirajzolódnak.  A  pénzügyi  helyzetet
áttekintve  megállapítható,  hogy  rendben  vannak  a  dolgok.  Az  előterjesztést
mintaszerűnek  tartja,  gratulál  a  végzett  munkához.  A  beszámoló  elfogadását
támogatja.

Benedek  Mihály köszöni,  hogy  meglátogatta  a  Kht-t  és  ismertette  pozitív
véleményét.

Filipcsin Károly elmondja, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési
Bizottság az előterjesztéseket megtárgyalta, elfogadásra javasolja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

139/SzÜ. 109/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Az Ózdi Sportcentrum Kht. 2004. évi egyszerűsített éves beszámolójának
elfogadása, a 2005. évi üzleti terv meghatározása

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

1.) Az Ózdi Sportcentrum Kht. 2004. évi egyszerűsített éves beszámolóját
12.620 E Ft mérleg főösszeggel,
  - 594 E Ft mérlegszerinti eredménnyel (veszteség)

jóváhagyja.

2.) Az  Ózdi  Sportcentrum  Kht.  2005.  évi  üzleti  tervét  a  határozat  melléklete
szerint elfogadja.

Felelős: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen
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4/b.) napirend

Az  Ózdi  Sportcentrum  Közhasznú  Társaság  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd
Városi Önkormányzat részére

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

139/SzÜ. 110/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Az  Ózdi  Sportcentrum  Kht.  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd  Városi
Önkormányzat részére

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

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

Felelős: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

4/c.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  és  az  Ózdi  Sportcentrum  Kht.  közötti
Megállapodás 2005. évi jóváhagyására

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

395/SzÜ. 111/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Az Ózd Városi Önkormányzat és az Ózdi Sportcentrum Kht. közötti megállapo-
dás 2005. évi aktualizálása

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

Az Ózd Városi Önkormányzat és az Ózdi Sportcentrum Kht. közötti megállapodás 2005.
évi aktualizálását elfogadja.
Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője

PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen
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-.-.-

A Képviselő-testület  az 5.)-14.)  napirendi pontokat zárt ülés  keretében tár-
gyalja, anyaga külön jegyzőkönyvben.

-.-.-

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

-.-.-

15.) napirend

Javaslat  az  Ózdi  Vállalkozói  Központ  és  Inkubátor  Alapítvány  pályázatának
támogatására

Kiss Sándor köszönti az Alapítvány képviseletében megjelent Kóczián Tamást.

Benedek  Mihály elmondja,  az  Önkormányzat  a  tulajdonosa  ennek  az
Alapítványnak,  és ezzel  a segítséggel  36 fő halmozottan hátrányos helyzetűnek
fog munkát adni.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

186/SzÜ 123/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány pályázatának támo-
gatása

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megvitatta és az Ózdi Vállalkozói
Központ és Inkubátor Alapítvány részére az előterjesztésben leírt foglalkoztatási
projekt eredményes megvalósítását a jelentkező kamatkiadások 50 %-ával, legfel-
jebb azonban 2,5 M Ft-tal támogatja, utólagos elszámoltatás kötelezettsége mel-
lett.

Felelős: az összeg átutalásáért: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2005. június 15. 
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16.) napirend

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány Alapító Okiratának módosítására és
kiegészítésére

Kiss Sándor köszönti Dorkó Lászlót az Alapítvány Kuratóriumának elnökét.

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

25/SzÜ 124/KH/2005.(V.31.) számú határozat

Tárgy: Ózd  Közbiztonságáért  Alapítvány  Alapító  Okiratának  módosítása  és
kiegészítése

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

1.) A  Képviselő-testület  az  Ózd  Közbiztonságáért  Alapítvány  -  előterjesztés
szerinti egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratát elfogadja.    

2.) Felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét jelentő egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az aláírására, továbbá a változásoknak a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságnál történő bejelentésére.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

17.) napirend

Javaslat pályázat benyújtására az Ózd, Damjanich út 14. szám alatti orvosi rendelő
felújításához BAZ MTT támogatásra

Kiss Sándor köszönti Deák Jánost a Gazdaságfejlesztő Iroda vezetőjét.

Benedek Mihály a következő 4 napirend, - a 17., 18., 19. és 20. napirend – javaslat
pályázat benyújtásához. Három a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, egy pedig
a  Regionális  Fejlesztési  Tanácshoz  kerülne  benyújtásra.  A  Megyei
Területfejlesztési  Tanács  első  körben  döntött  pályázatokról,  ebből  Ózd város  2
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pályázatot  nyújtott  be,  az  egyik  a  Hivatal  berendezésére,  amire  15  M  Ft
támogatást,  a  másik  pedig  a  Lechner  Ödön  út  aszfaltozására,  amire  20  M  Ft
támogatást  szavazott  meg  a  Megyei  Területfejlesztési  Tanács.  Előzetes
információk szerint ezeknek a pályázatoknak a támogatása eredménnyel kecsegtet.
Ezért kéri, hogy a következő 4 pályázat benyújtását is támogassa a testület.

Soós  József területi  képviselőként  kéri  a  javaslat  támogatását  és  külön
megköszöni,  hogy a szennai  térségben végre európai  szintnek megfelelő orvosi
rendelő kerülne kialakításra. Szeretné, ha a következő évben az óvoda felújítására
is  sor  kerülne  TEKI pályázat  keretében.  Még egyszer  megköszöni  az ott  lakók
nevében a testület támogatását. 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna: az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Filipcsin  Károly szintén  a  17.,  18.,  19.  és  20.  napirendekhez  kapcsolódóan
elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  -üzemeltetési,  valamint  a
Pénzügyi Bizottság ez előterjesztéseket megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolja.

Boda  István: a  Pénzügyi  Bizottság  szintén  megtárgyalta  a  következő  4
előterjesztést és támogatja az elfogadását. A mostanában befutott bevételek és még
ami kilátásban van, összesen kb. 1,6 Md Ft. Jó döntése volt Polgármester úrnak,
amikor azt mondta, hogy a ROP 2.2-ben inkább a falu térségének rehabilitációja
felé kell elindulni és majd aztán kell az óvodákkal foglalkozni. Az Alkotmány Úti
Óvoda  nagymértékben  hátrányos  helyzetű  és  roma gyerekekkel  foglalkozik.  A
Nemzetőr  Úti  Óvoda pedig a legzsúfoltabb és  az épület  is  nagyon tönkrement.
Véleménye szerint jó irányba tart a város, és minél több konszenzussal minél több
feladatot meg kell tudni oldani a város érdekében. 

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

386/SzÜ 125/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Pályázat benyújtása az Ózd, Damjanich út 14. szám alatti orvosi rendelő
felújításához BAZ MTT támogatásra

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

1.) A Képviselő-testület a Damjanich úti orvosi rendelő felújítását szükségesnek
tartja és a BAZ MTT CÉDE pályázatának támogatásával kívánja megvalósítani
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a pályázati adatlapban szereplő éves ütemezésnek megfelelően és a számlát a
tárgyi év december 10-ig benyújtja.

Felelős: Polgármester
 ÓZDINVEST Kft ügyvezetője

PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője
PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

2.) A BAZ MTT 2005. évi önkormányzati tulajdonra vonatkozó felhalmozási és
felújítási  kiadások  támogatására  vonatkozó  pályázathoz  Ózd  Város
Önkormányzata  a  2005.évi  költségvetéséből  1.500.000,-  Ft,  2006.évi
költségvetéséből  730.457,-Ft,  összesen  2.230.457,-  Ft saját  forrást  (30%), a
determinációnak megfelelően biztosítja.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

3.) A Képviselő-testület 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 B.-A.-Z. 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.)  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.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

- 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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18.) napirend

Javaslat pályázat benyújtására az Ózdi Alkotmány úti Óvoda felújításához BAZ
MTT TEKI támogatásra

Zsolnai  Piroska a  18.  és  19.  napirendi  pontokkal  kapcsolatban  elmondja,  a
Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  az  előterjesztéseket  megtárgyalta  és
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadására.

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

167/SzÜ 126/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Pályázat benyújtása az Ózdi, Alkotmány úti óvoda felújításának BAZ MTT
TEKI támogatásra

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

1.) A Képviselő-testület  az Ózdi,  Alkotmány úti  óvoda felújítását  szükségesnek
tartja és a BAZ MTT TEKI pályázatának támogatásával kívánja megvalósítani,
a pályázati adatlapban szereplő éves ütemezésnek megfelelően és a számlát a
tárgyi év december 10-ig benyújtja.

Felelős: Polgármester
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

2) A BAZ MTT 2005.  évi  területi  kiegyenlítést  szolgáló  beruházások  (TEKI)
támogatására vonatkozó pályázathoz Ózd Város Önkormányzata a 2005. évi
költségvetéséből  4.500.000,-  Ft,  2006.  évi  költségvetéséből  6.206.696,-  Ft,
összesen  10.706.696,- Ft saját forrást (30%), a determinációnak megfelelően
biztosítja.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
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3.) A Képviselő-testület 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,
a) a B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács által a korábbi években

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

b) a pályázatban megjelölt  cél,  feladat  megfelel a módosított  126/SzÜ
166/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.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

4.) 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.

19.) napirend

Javaslat pályázat benyújtására az Ózd, Nemzetőr Úti Óvoda felújításához ÉMRFT
TRFC támogatására

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

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

167/SzÜ 127/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Pályázat  benyújtása  az  Ózd,  Nemzetőr  úti  óvoda  felújításához  ÉMRFT
TRFC támogatásra
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Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenti  tárgyú  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.) A Képviselő-testület a Nemzetőr úti óvoda felújítását szükségesnek tartja és az
ÉMRFT TRFC 2005. évi pályázatának támogatásával meg kívánja valósítani a
pályázati adatlapban szereplő éves ütemezésnek megfelelően.

Felelős: Polgármester
 ÓZDINVEST Kft ügyvezetője

PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

2.) A  megvalósításhoz  szükséges  91.359.571,-Ft forrás  biztosítása  érdekében
elrendeli pályázat benyújtását az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács  2005.  évi  decentralizált  terület-  és  régiófejlesztési  célelőirányzat
támogatásának  elnyerésére,  a  kiírás  szerint  Ózd  Város  Önkormányzata
esetében  a  költségek  100  %-ának  támogatására.  A  pályázatban  a  forrás
biztosítása,  egyben  a  támogatás  igénylése  ütemezetten  kerül  benyújtásra,
2005.évben 20.000.000,-Ft, 2006. évben 71.359.571,- Ft.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

3) A pályázati  kiírás  értelmében forráshoz  az önkormányzatnak nem kell  saját
erővel  hozzájárulni,  ugyanis  Ózd  a  64/2004  (IV.15)  Kormányrendelet
értelmében  a  leghátrányosabb  helyzetben  lévő  kistérségekben  található
települések közé tartozik és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
működési  forráshiányos  önkormányzatok  kiegészítő  támogatási  keretéből  a
2003. és a 2004. évben is kapott támogatást.  

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

4.) 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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20.) napirend

Javaslat pályázat benyújtására az ÓZDSZOLG Kht. telephelyének fejlesztéséhez
BAZ MTT TEKI támogatásra

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

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

399/SzÜ 128/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Pályázat  benyújtása  az  ÓZDSZOLG  Kht.  telephelyének  fejlesztéséhez
BAZ MTT TEKI támogatásra

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

1.) A  Képviselő-testület  az  ÓZDSZOLG  Kht.  telephelyének  fejlesztését
szükségesnek tartja és a BAZ MTT TEKI pályázatának támogatásával kívánja
megvalósítani a pályázati adatlapban szereplő éves ütemezésnek megfelelően
és a számlát a tárgyi év december 10-ig benyújtja.

Felelős: Polgármester
 ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője 

Határidő: értelemszerűen

2) A BAZ MTT 2005.  évi  területi  kiegyenlítést  szolgáló  beruházások  (TEKI)
támogatására vonatkozó pályázathoz Ózd Város Önkormányzata a 2005. évi
költségvetéséből  4.035.803,-  Ft,  2006.  évi  költségvetéséből  9.241.486,-  Ft,
összesen  13.277.289,- Ft saját forrást (30%), a determinációnak megfelelően
biztosítja.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

3.) A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy
a.) a támogatás megítélése esetén a megítéléstől számított 60 napon belül

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

10 éven keresztül gondoskodik,
d.) a B.-A.-Z. 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.)  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.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

4.) 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

21.) napirend

Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház és a Pannon GSM Távközlési Rt. közötti,
bázisállomás telepítésére kötendő bérleti szerződés megkötésére

Kiss Sándor köszönti dr. Eszenyi Gézát, a Kórház főigazgatóját.

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna: az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra.

Filipcsin  Károly személy  szerint  nagyon  örül  ennek  a  javaslatnak,  hiszen  már
egyszer ez majdnem megvalósult, de akkor a Bükki Nemzeti Park meggátolta ezt,
azzal az indokkal,  hogy zavarja a fák növését. A kórház hegyen lett volna ez a
torony.  A  végén  nem  lett  belőle  semmi,  de  most  örül  a  megvalósulásnak  és
támogatni fogja.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadására.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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347/SzÜ 129/KH/2005.(V.31.) számú határozat

Tárgy: Az Almási Balogh Pál Kórház és a Pannon GSM Távközlési Rt. közötti -
bázisállomás telepítésére kötendő - bérleti szerződés megkötése 

A  Képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  a
Pannon  GSM  Távközlési  Rt.  mobilszolgáltatóval  a  kórházi  ingatlanra  történő
bázisállomás telepítésére - a bemutatott tervezetben javasolt módosítások alapján -
bérleti szerződést kössön.

Felhatalmazza  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  Főigazgatóját  a  bérleti  szerződés
aláírására.

Felelős: Almási Balogh Pál Kórház Főigazgatója
Határidő: azonnal

-.-.-

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

22.) napirend

Javaslat az Almási Balogh Pál Kórháznál végrehajtandó létszámcsökkentésre

dr. Eszenyi Géza ismerteti, két dolog tette szükségessé a létszámleépítést, egyrészt
az  alapellátás  levitele  január  1-jétől  az  Önkormányzathoz,  másrészt  pedig  az
átvilágítást  követően,  annak  javaslatára  heti  78-al  csökkentették  a  szakrendelői
órák száma. Ha nem lenne ennek személyi konzekvenciája, akkor az egésznek nem
lenne  értelme.  5  betöltetlen  álláshely  kerülne  megszüntetésre  és  6  fő
létszámcsökkentésre kerülne, ebből a 6 főből 1 fő egészségügyi szakdolgozó, aki a
személyes  megbeszélések  után  elfogadja  a  döntést.  Az  Alapító  Okirat  további
módosítására pedig az alapellátás levitele és a feladatok csökkenése miatt kerülne
sor.

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna: az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság
az  előterjesztést  megtárgyalta  és  5  igen  szavazattal,  egyhangúlag  javasolja  az
elfogadását. 

Boda István a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Elmondja, az
átvilágítás  és  az  alapellátással  kapcsolatos  döntés  miatt  került  sor  erre  az
előterjesztésre.  Sajnos  nem  lehet  megoldani  másképpen,  racionalizálni  kell.  A
Bizottság  6  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadásra. 
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Rontó József: az intézmény érdeke, a racionalitás, a város helyzete, a szolidaritás
érzete vitázik egymással. Nem régen döntöttek az átvilágítás kapcsán egy jelentős
létszámcsökkentésről.  Úgy ítéli  meg, hogy az egész város helyzetét,  valamint  a
kórház helyzetét és lehetőségeit figyelembe véve meg kellene azt oldani, hogy ha
bárhol  létszámleépítésre  kerülne  sor,  megpróbálni  valamilyen  áthelyezést  vagy
munkahelyteremtést kieszközölni. Úgy véli, nem jó, ha egy nehéz foglalkoztatási
helyzetben  lévő  város,  racionális  okok  miatt  kényszerüljön  a  munkanélküli
létszámot növelni. Minden állás megszűnése mögött családok, gyerekek lehetnek.
Javasolja, amennyiben lehetséges ezzel kapcsolatban egy átfogóbb közvélemény-
kutatást  lehetne  végezni  a  város  intézményrendszerében,  és  a  döntést
elhalaszthatnák. 

Benedek  Mihály: a  Képviselő-testület  a  költségvetés  végrehajtását  elősegítő
intézkedési  terv  14.  pontjában  felhívja  az  intézmények  figyelmét,  hogy  ahol
nyugdíj  mellett  vannak  foglalkoztatva  alkalmazottak,  azok  helyett  fiatal,
pályakezdőket lehetne foglalkoztatni. Ez a folyamat elkezdődött a városban. Sok
mindent  tesz  a  város  a  munkahely  teremtés  elősegítésére.  Ilyen  például  az
ipartelepítésre  alkalmas terület  infrastruktúrával  történő ellátása,  vagy a később
vállalkozásra  alkalmas  területek  értékesítése,  amelyeken  beruházások  fognak
megvalósulni,  vagy  a  mostani  városrehabilitációs  pályázat  is  azt  fogja
eredményezni,  hogy  két  éven  belül  sokan  fognak  találni  a  képzettségüknek
megfelelő munkát. A város működése drága, nagy költséget jelent, ha mindent a
normatívából finanszíroznak és csak intézményekben és önkormányzati cégeknél
próbálnak foglalkoztatni. A Rontó úr által elmondottak arra sarkallják, hogy még
többet  pályázzanak,  még szebb eredményeket  tudjanak elérni  és még vonzóbbá
tegyék a várost  a vállalkozások számára, hiszen munkahelyet  létrehozni  csak a
vállalkozások tudnak. Az Önkormányzat munkahelyet nem tud létrehozni, csak a
feltételeit tudja megteremteni. Úgy ítéli meg, a megtervezett, ésszerű munkának és
kitartásnak  lesznek  eredményei  és  pár  év  múlva  kevesebb  szó  esik  majd  a
munkahelyteremtésről.
Kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  18  igen,  1  nem  szavazattal,  6  tartózkodás  mellett  az
alábbi határozatot hozza:

141/SzÜ 130/KH/2005. (V.31.) számú határozat

Tárgy: Az Almási Balogh Pál Kórháznál végrehajtandó létszámcsökkentés

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenti  tárgyú  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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1.) Ózd  Város  Önkormányzata  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Almási  Balogh  Pál
Kórházban  2005.  június  01.  napjától  6  fő  létszámcsökkentésre  kerüljön  sor
végkielégítéssel  és  további  öt  betöltetlen  álláshely  kerüljön  megszüntetésre
végkielégítés nélkül.

Felelős: dr. Eszenyi Géza főigazgató
Határidő: 2005. május 31.

2.) Az Önkormányzat megállapítja, hogy 

- a költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő  álláshelyeken,  vagy  a  tervezett  új  álláshelyeken,  illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén  kívüli  munkáltatónál  az  érintett  munkavállaló  –  munkaviszonyban
töltött  ideje  folyamatosságának  megszakítása  nélkül  –  foglalkoztatására
nincs lehetőség;

- Ózd Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (III.
1.) rendelete szerint az önkormányzat költségvetési szerveinél engedélyezett
álláshelyek  száma  összesen  2062  fő,  a  létszámcsökkentési  döntés
végrehajtását követően a létszám összesen 2051 fő;

- a létszámcsökkentéssel egyidejűleg az álláshelyek megszüntetésre kerülnek.
Az intézmény vállalja, hogy ezt követően a létszám csak a jogszabályban
előirt feladat vagy többletfeladat esetén nő, egyébként öt évig az intézmény
nem állítja  vissza  a  megszüntetett  álláshelyeket.  A  feladatok  változatlan
színvonalú  ellátását  a tárgyévben és  az  azt  követő  években is  biztosítani
tudja.

Felelős: Polgármester
dr. Eszenyi Géza főigazgató

Határidő: azonnal és folyamatos

3.) A Képviselő testület utasítja az Almási Balogh Pál Kórház Főigazgatóját, hogy
a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentésről és az ehhez
kapcsolódó állami támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról a
helyi  önkormányzatok  létszámcsökkentési  döntéseivel  kapcsolatos
költségvetési hozzájárulás igénylésének feltételeiről szóló 10/2005. (III. 18.)
BM rendelet szerint gondoskodjon. 

Felelős: Polgármester
dr. Eszenyi Géza főigazgató

Határidő: azonnal
a pályázat benyújtásának határideje 2005. június 30.
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23.) napirend

Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház Alapító Okiratának módosítására

dr.  Eszenyi  Géza elmondja,  a  jogszabály  módosítások,  a  pontosítások,  az
alapellátás lekerülése az Önkormányzathoz és a tevékenységek kiegészítése tette
szükségessé az Alapító Okirat módosítását.

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna: az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság
az  előterjesztést  megtárgyalta  és  5  igen  szavazattal  javasolja  elfogadásra  a
Képviselő-testületnek.

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

141/SzÜ 131/KH/2005. (V.31.) számú határozat

Tárgy: Az Almási Balogh Pál Kórház Alapító Okiratának módosítása

A  Képviselő-testület  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  Alapító  Okiratának  az
előterjesztés szerinti módosítását jóváhagyja.

Az  Alapító  Okiratnak  a  módosítással  nem  érintett  rendelkezései  továbbra  is
hatályban maradnak. Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe való foglalásáról az
Almási Balogh Pál Kórház Főigazgatója gondoskodik. 

A Képviselő-testület  felhatalmazza a Polgármestert  a módosított  Alapító  Okirat
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

24.) napirend

Javaslat  nyilatkozat  megadására  az  V.  sz.  felnőtt  háziorvosi  körzet  tartósan
betöltetlen jellegéről

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna ismerteti, azért volt szükség a jelen előterjesztésre,
mert az V. számú felnőtt  háziorvosi körzet – ami helyileg Szennán van – 2004.
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március 1-jétől betöltetlen. Sikeres pályázat esetén dr.  Steiner Ferenc látná el a
háziorvosi  feladatot  szerződéssel.  Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi
Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  5  igen  szavazattal  elfogadásra
javasolja. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

398/SzÜ 132/KH/2005. (V.31.) számú határozat

Tárgy: Nyilatkozat  megadása  az  V.  sz.  felnőtt  háziorvosi  körzet  tartósan
betöltetlen jellegéről

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

A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  Ózd  Város  Önkormányzatának  V.  sz.
felnőtt háziorvosi körzete 2004. március 1-jétől tartósan betöltetlen. 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

25.) napirend

Javaslat az Ózdi Városi Televízió Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadására

Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést áttekintette,
a törvényi előírásoknak megfelelőnek találta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

259/SzÜ 133/KH/2005. (V.31.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózdi  Városi  Televízió  Kht.  Felügyelő  Bizottsága  Ügyrendjének
jóváhagyása

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  tárgyi  előterjesztést
megtárgyalta  és  az  Ózdi  Városi  Televízió  Kht.  Felügyelő  Bizottságának  az
előterjesztéshez mellékelt Ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: Ózdi Városi Televízió Kht. FB Elnöke
Határidő: folyamatos
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26.) napirend

Javaslat  a  Királd  Általános  Iskola  és  az  Ózd  Árpád  Vezér  Úti  Általános  és
Szakképző Iskola intézményfenntartó társulásban történő működtetésére

Zsolnai Piroska: a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta
és az anyagban szereplő feltételekkel egyhangúlag javasolja az elfogadását.

Boda István elsősorban tájékoztatásul jelzi, Királd Képviselő-testülete május 25-
én  elfogadta  a  társulást  tartalmazó  előterjesztésüket.  Meglátása  szerint  a
társulásokban  és  a  nemzetközi  kapcsolatokban  rengeteg  fantázia  van,  de  nem
lepusztult  és  tönkrement,  hanem európai  falvakkal  való  kapcsolatfelvételre  van
szüksége  az  önkormányzatnak.  A  nyírségben  tettek  egy  kirándulást  a
közelmúltban és gyönyörű kis falvakat láttak, pedig másképp képzelték el azt a
részt.  A  jelen  előterjesztés  alapján  az  óvodát  és  az  alsó  tagozatot  ott  hagyják
Királdon.  2  éve  várják,  hogy  az  Oktatási  Minisztérium lépjen  ezügyben.  Ez  a
társulás a városnak pénzébe nem kerül és helyben meg fog tartani egy alapellátást,
ahonnan majd a felső tagozatos gyerekek jönnek majd ide. Kéri, hogy támogassák
a határozati javaslat elfogadását, hiszen gondot nem okoz, csak annak, aki ezzel
foglalkozik.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

397/SzÜ 134/KH/2005.(V.31.) számú határozat

Tárgy: A Királd Általános Iskola és az Árpád Vezér Úti Általános és Szakképző
Iskola intézményfenntartó társulásban történő működtetése

Fenti tárgyban a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

1.) A Királd Általános Iskola és az Árpád Vezér Úti Általános és Szakképző
Iskola intézményfenntartó társulási megállapodását jóváhagyja.

Felelős: Árpád Vezér Úti Általános és Szakképző Iskola igazgatója
Határidő: értelemszerűen

2.) A Képviselő-testület a 6. sz. melléklet alapján elfogadja az Árpád Vezér Úti
Általános  és  Szakképző  Iskola  Alapító  Okiratának  módosítását,  melynek
aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.

Felelős: Ózd Város Polgármestere
Határidő: értelemszerűen
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3.) A  társulásban  történő  működtetés  az  intézményfenntartó  társulási
megállapodás záradékának 1. pontjában foglaltak megvalósulása esetén nem
lép hatályba.

Felelős: Ózd Város Polgármestere
Határidő: értelemszerűen

27.) napirend

Javaslat területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás megpályázására
az ózdi Almási Balogh Pál Kórház 2005. évi gép- műszerbeszerzéséhez

Boda István: az előterjesztés tartalmazza, hogy az előző pályázathoz képest 4,2 M
Ft saját erő szabadul fel, ha a testület elfogadja a határozati javaslatot. Ezt a pénzt
a kórház megkapná fejlesztésre. 

Benedek Mihály hozzáteszi,  csökken ugyan a támogatási  összeg,  de a saját erő
fennmaradó részét a kórház gép-műszerbeszerzésre tudja fordítani.
Kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

77/SzÜ 135/KH/2005.(V.31.) számú határozat

Tárgy: Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás megpályázása az
Ózdi Almási Balogh Pál Kórház gép-műszerbeszerzéséhez

A Képviselő-testület  a  64/KH/2005.(III.29.)  sz határozatában foglaltak alapján
40 000 E Ft beruházási összköltséggel céltámogatási igény lett benyújtva az Ózdi
Almási  Balogh  Pál  Kórház  2005.  évi  gép-műszerbeszerzésének  támogatására,
amely  a  B-A-Z  Megyei  Területfejlesztési  Ügynökség  visszajelzése  és  kérése
alapján 30 000 E Ft-ra lett módosítva.
Ózd  város  költségvetésének  pénzügyi  helyzetében  e  beruházás
Önkormányzatunkat terhelő saját forrás szükségletének csökkentése érdekében a
Képviselő-testület egyetért azzal, hogy „Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési
célú  támogatási”  pályázat  kerüljön  benyújtásra  a  Megyei  Területfejlesztési
Tanácshoz 12 000 E Ft támogatási igénnyel.

A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy 

- a beruházást megvalósítja,
- a megjelölt  gép- műszerbeszerzéshez 2005. évben 2 900 E Ft saját  forrást

biztosít,
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- a  támogatás  odaítélésétől  számított  6 hónapon  belül  támogatási  szerződést
köt,

- a beruházást a megkezdéstől számított 3 éven belül befejezi és 
- a  támogatással  megvalósított  szolgáltatásról  legalább  10  éven  keresztül

gondoskodik,
- a  Területfejlesztési  Tanács  által  korábbi  években TEKI és  CÉDE keretből

támogatott,  a  pályázat  benyújtásakor  már  befejezett  beruházásokról  az
önkormányzat elszámolt.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  217/1998.  (XII.30.)  Kormányrendelet  szerinti
nyilatkozat, valamint a pályázati dokumentáció aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására 2005. június 30.

28.) napirend

Javaslat az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak
kárenyhítésével  összefüggő  önkormányzati  feladatok  végrehajtása,  az  érintett
szervezetek közötti munkamegosztás és ütemezése tárgyú 300/KH/2003.(XII.19.)
számú határozat módosítására

Benedek Mihály jelzi, az ülés elején kiosztásra került az anyaghoz kapcsolódóan
egy melléklet, ezzel együtt tárgyalják meg az előterjesztést.

Filipcsin Károly: a Pénzügyi és a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta  és  egyhangúlag  a  B.  változatot  javasolja  elfogadásra.  A kiosztott
anyag mellékletként szerepel, ezzel együtt kell az anyagot tekinteni.

Erdősi János egyetért az előterjesztéssel, valamint a B. változattal. Pontosításként
elmondja, a B. változat 7. pontjának második bekezdésében a „…ajánlattevő teszi
meg.” helyett „….ajánlattevő szerzi meg.” a helyes megfogalmazás.

Benedek Mihály kéri  a szavazást  a határozati  javaslat  B. változatára,  az Erdősi
János által elmondott pontosítással együtt.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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116/SzÜ 136/KH/2005. (V.31.) számú határozat 

Tárgy: Az  ózdi  martinsalak  felhasználásával  készült  lakóépületek
tulajdonosainak  kárenyhítésével  összefüggő  önkormányzati  feladatok
végrehajtása,  az  érintett  szervezetek  közötti  munkamegosztás  és
ütemezése tárgyú 300/KH/2003. (XII.18.) számú határozat módosítása

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

1.) Az ózdi  martinsalakból  készült  lakóépületek  tulajdonosainak kárenyhítésével
összefüggő önkormányzati hatáskörök akként oszlanak meg, hogy Ózd Város
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság
előterjesztése  nyomán dönt  a  40/2003.  (III.27.)  sz.  kormányrendelet  5.§.  (2)
bek. értelmében az Önkormányzatnak felajánlott ingatlanok elfogadásáról, míg
Ózd  Város  Önkormányzatának  Gazdaságfejlesztési  Bizottsága  dönt  minden
egyéb, jelen határozat végrehajtásával illetve a végrehajtásának ellenőrzésével
kapcsolatos kérdésben.

Felelős: értelemszerűen
Határidő: értelemszerűen 

2.) Jelen határozat végrehajtásával összefüggő feladatok előfinanszírozásáról Ózd
Város Önkormányzata szükség szerint, éves költségvetési rendeletében, kiadási
előirányzat formájában gondoskodik. Az előirányzat felhasználására az érintett
feladat végrehajtásáért felelős szervezet vezetőjét hatalmazza fel. 
A  kifizetés  alapját  képező  szerződések  és  az  egyes  kiadási  tételek  eredeti
okmányainak másolatait a PH Pénzügyi Ügyosztályának meg kell küldeni. Az
előirányzat  éves  felhasználásáról  -  kiegészítve  a  6-8.  pont  alapján  realizált
bevételekről  készített  kimutatásokkal  -  részletes  jelentést  kell  készíteni  a
Gazdaságfejlesztési Bizottság tárgyévet követő első ülésére.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: - a  szerződések  és  az  egyes  kiadási  tételek  okmányainak

megküldésére: 10 napon belül
- jelentés elkészítésére: értelemszerűen
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3.) Ózd Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  minden  hónapban,  illetve
szükség szerint dönt az ezt megelőző ülés óta jogerőre emelkedett kárenyhítési
határozatok alapján az Önkormányzatnak felajánlott ingatlanok kérdésében. A
Képviselő-testület  elé  kerülő előterjesztésnek tartalmaznia kell  az ingatlanok
vonatkozásában 

- a tulajdonos(ok) nevét,
- az ingatlan helyrajzi számát és címét,
- az esetlegesen visszamaradó telek nagyságát,
- térképmásolatot.

Tartalmaznia  kell  továbbá  az  előterjesztésnek  a  szóban  forgó  ingatlanokra
vonatkozó  független  szakértői  értékbecslés  értékeit  oly  módon,  hogy  jól
elkülöníthetően  szerepeljenek  benne  a  felépítmények  bontásának  várható
költségei,  a  hasznosítható  anyagok  értéke,  valamint  a  visszamaradó  építési
telkek és az azokon lévő egyéb műtárgyak értékei is.

Felelős:  -  a  jogerőre  emelkedett  határozatok  és  a  tulajdonosi  felajánlások
nyilvántartásért és adott hónapra történő kilistázásáért: 

PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
- az előterjesztés előkészítéséért, értékbecslések elkészíttetéséért: 

PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Határidő: - adott  hónapban  előterjesztésre  kerülő  ingatlanok

kilistázására: adott hónap 5. napja
- az  értékbecslés  elkészíttetésére:  az  ingatlanok  kilistázását
követő hónap képviselő-testületi ülése
- előterjesztés előkészítésére: értelemszerűen

4.) Az Önkormányzat tulajdonába került ingatlanokat birtokba kell venni és azokat
az ingatlanvagyon kataszterbe és a számviteli nyilvántartásba be kell vezetni.
Ezzel  egyidejűleg  az  ingatlanok  volt  tulajdonosait,  illetve  szükség  szerint  a
Kincstári Vagyoni Igazgatóságot értesíteni kell.

Felelős: - a birtokbavételért, nyilvántartásba vételért: 
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

- a szükséges értesítésekért, az értékek megadásáért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. vezetője

Határidő: értelemszerűen, ill. az értesítésekre: 8 napon belül 

5.) Jelen határozat végrehajtása során a végrehajtásban részt vevő szervezeteknek
a következő ütemtervet kell betartaniuk és érvényesíteniük (kivételt képeznek
azok  az  ingatlanok,  melyek  a  7/KH/2005.(I.25.)  sz.  határozat  alapján
önkormányzati tulajdonban maradnak):
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5/I. Párhuzamosan kell intézkedni:
− az  Önkormányzat  tulajdonába  került  ingatlanok  ingatlan-

nyilvántartásbéli  helyzetének  rendezéséről,  az  ingatlanterhek  soron
kívüli törlésének kezdeményezéséről;

− lakáshasználati  szerződés megkötéséről az Önkormányzat tulajdonába
került  ingatlanokban  lakókkal.  (A  lakáshasználati  szerződések
meghosszabbítására irányuló egyedi kérelmekről az ÓZDSZOLG Kht.
előterjesztése nyomán a Gazdaságfejlesztési Bizottság dönt.);

− a szükséges bontási határozatok megszerzésének kezdeményezéséről.

Felelős: - az  Önkormányzat  tulajdonába  került  ingatlanok  –  ingatlan-
nyilvántartásbéli  helyzetének  rendezéséért,  az  ingatlanterhek
soron kívüli törlésének kezdeményezéséért:

PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője
- a  lakáshasználati  szerződés  megkötéséért  és  a  szükséges
bontási határozatok megszerzéséért: 

ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: képviselő-testületi döntést követő 30 napon belül

5/II. Gondoskodni  kell  a megüresedő ingatlan állag és vagyonmegóvásáról  a
bontás  megkezdéséig  a  Közterület-Felügyelet  felkérése  és  vállalkozó
megbízása útján

Felelős: ÓZDSZOLG Kht.
Közterület-Felügyelet vezetője

Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

6.) Az Önkormányzat tulajdonába került ingatlanok bontását az ÓZDSZOLG Kht.
végzi,  illetve  saját  döntése  alapján  végezteti  pályázat  útján.  Az értékbecslő
által  meghatározott  bontási költségek önkormányzati  költségvetésből  történő
finanszírozása – számla alapján – és a visszamaradó hasznosítható  anyagok
értékesítésének bevétele az ÓZDSZOLG Kht-t illeti.
A munkálatok  folyamatos  ellenőrzését  és  a  műszaki  ellenőri  feladatokat  az
ÓZDSZOLG  Kht.  látja  el  abban  az  esetben,  ha  pályáztatással  végezteti  a
bontási munkálatokat. Amennyiben saját erőből bontja el az épületeket, külső
műszaki ellenőrt kell alkalmaznia.
Felelős: értelemszerűen
Határidő: értelemszerűen

7.) A  bontás  elvégzését  és  a  visszamaradó  anyagok  elszállítását  követően  a
beépítetlen  építési  telkeket  nyilvános  árverés  keretében kell  értékesíteni.  Az
árverés  lebonyolításával  a  Képviselő-testület  a  PH.  Vagyongazdálkodási  és
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Vállalkozási Ügyosztályát bízza meg. Az árverés kiinduló alapja az ingatlannak
(földterületnek)  az  Önkormányzat  tulajdonszerzésekor  megállapított  bruttó
értéke.
Az ingatlan tulajdonjogát a legmagasabb árat ajánló, de minimum az ingatlan
(földterület) bruttó értékét felajánló ajánlattevő szerzi meg. A befolyt vételár az
Önkormányzatot illeti meg.

Felelős: értelemszerűen
Határidő: értelemszerűen

8.) A  sikeres  árverést  követően  az  ingatlanra  legmagasabb  árat  ajánló
ajánlattevővel az adásvételi szerződést meg kell kötni.

Felelős: az adásvételi szerződés előkészítéséért és megkötéséért: 
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. vezetője

Határidő: az árverést követő 30 napon belül.

9.) Jelen határozat kihirdetésével a 300/KH/2003. (XII.18.) sz. határozat, valamint
a 7/GFB/2004. (I.14.) sz. határozat - a folyamatban lévő ügyek kivételével -
hatályát veszíti.

29.) napirend

Javaslat befektetésre alkalmas önkormányzati tulajdonú ingatlanok kijelölésére és
forgalmi értékeinek aktualizálására

Filipcsin  Károly: a  Pénzügyi  és  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta  és  támogatja  az  elfogadását.  Az  ingatlanok  forgalmi  értékét
aktualizálni kellett, kéri a határozati javaslat elfogadását. 

Erdősi János tájékoztat arról, hogy a 6. oldalon a 8. pont utolsó előtti bekezdése a
József  Attila  úti  ingatlanról  szól,  a  volt  rendőrségi  épületről.  Ezt  a
Városrehabilitációs  Bizottság  már  tárgyalta  és  úgy  foglalt  állást,  hogy  ezzel  a
területtel  egyenlőre ne foglalkozzanak.  Vevő lenne rá, így felhívja a figyelmet,
hogy erre a területre a feladatok összköltsége 1 M Ft lenne, de ha a vevő igényt
tartana a területre,  akkor az Önkormányzat  ne fizessen feleslegesen 1 M Ft-ot.
Ezért a bizottság nem javasolja szerepeltetni. 

Benedek Mihály leszögezi, az Önkormányzat nem fog pénzt fordítani arra területre
addig,  amíg  a  bizottság  a  vételi  kérelmet  el  nem bírálja.  Nem javasolja,  hogy
kivegyék. Azt gondolja, hogy az Önkormányzatnak egy bizottsága sem fogja ezt a
pénzt elkölteni addig, amíg az elbírálás meg nem történik. 
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Filipcsin Károly: a pont végén szerepel, hogy az értékbecslő az ingatlan értékét
mennyiben  állapította  meg,  tulajdonképpen  ezt  kell  jóváhagyni,  a  további
lépéseket ez nem determinálja.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

383/SzÜ 137/KH/2005. (V.31.) számú határozat

Tárgy: Befektetésre  alkalmas  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  kijelölése  és
forgalmi értékeinek aktualizálása

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

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat a 166/SzÜ 16/KH/2001. (I.30.) sz. határozatát
hatályon kívül helyezi. 

2.) Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  — jelen  határozat
mellékletében részletezett — befektetésre, üzemtelepítésre alkalmas beépítetlen
területeket  a   megjelölt  Ft/m2 irányáron  az  Önkormányzat  hasznosításra,
értékesítésre kijelöli. 

3.) A  határozat  mellékletében  felsorolt  ingatlanokat  a  befektetés  céljából
szükséges  további  paraméterekkel  kiegészítve  Ózd  város  honlapján  a
nyilvánosság biztosítása céljából meg kell jelentetni. 

4.) A befektetési célú ingatlanok hasznosíthatósága, értékesíthetősége érdekében 
- az 5400 hrsz-ú ingatlanon – az értékesíthetőség függvényében – szükség

szerint  gondoskodni  kell  az  épületmaradványok  bontásáról,  gázvezeték
áthelyezéséről – (melyek becsült költsége 1 M Ft) továbbá telekalakításról,
telekösszevonásról,

- a  Sárli  telepi  ingatlanok  értékének  növelése  és  értékesíthetőségének
javítása érdekében további pályázati forrásokat kell keresni a kelet-nyugati
feltáró út második ütemének folytatásához,

- az  ingatlanok  kezelője  az  értékesítésre  kijelölt  területek  gyommentes  és
hulladékmentes állapotát  köteles folyamatosan és kiemelten biztosítani  a
városüzemeltetési és karbantartási feladatok keretében.

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály 
PH. Műszaki Ügyosztály
ÓZDSZOLG Kht.

Határidő: értelemszerűen
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383/SzÜ 137/KH/2005. (V.31.) számú határozat melléklete

K I M U T AT Á S
az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában lévő
befektetési, beruházási célú hasznosításra kijelölt 

— 2005. évben aktualizált —
ingatlanok köréről és irányárairól

Sor-
szám

H e l y e Helyrajzi
szám

T e r ü l e t
ha m2

Övezeti
besorolása

Irányár
(nettó Ft/m2)

1. Brassói út térsége 8035/6 — 1004 KG-2 8.000
2. Malom út – Hódos-patak

közötti terület
8033/5 — kialakítandó

cca. 3000
KG-2 4.000-7.000

3. Bolyki Tamás út 8563 — 8359 KG-2 5.000
4. Lehel vezér út térsége 8112 1 2831 KG-2 2.600

8113 — 1173 KG-2 2.600
8114 — 1665 KG-2 2.600

5. Búzásvölgy út 6/16 — 1665 KEL 4.000
6. Kőalja út 3366/1 — 1393 KG-2 1.800

3366/2 — 3461 KG-2 1.800
3366/4 — 885 KG-2 1.800
3366/6 — 1340 KG-2 1.800

7. Vasköz 7196/3 — 1394 KG-2 12.000
8. Falu térsége, volt

rendőrségi ingatlan
5400 — 2884 KV 3.000

9. Sárli telep térsége 11502/1 — 9343 TV 7.500
11505/6 2 3838 KV 5.000
11513/3 3 449 KÜ-4-KG-2 6.000

10. Dózsa György út
(GE mellett)

9105 4 6480 IG-1-1 4.000

11. Kovács Hagyó Gy. út 063/8 5 1585 IG-1-1 2.000
12. Mekcsey út 3621 — 6186 KG-2 1.800
13. Sajóvárkony-Tábla 

térsége (új ipari park)
9258, 9259,
9260, 9261

27 1295 IG-1-1
IG-1-2

3.500

14. Táblai temető mellett 2953/7 — 5562 KÜ-3 3.500

30.) napirend

Javaslat  az  Ózd,  Árpád  vezér  út  22.  fsz.  2.  szám alatti  helyiség  –  bérlője  az
Országos  Cigány  Önkormányzat  Kisebbségi  Kulturális  és  Foglalkoztatási
Módszertani Intézménye – bérleti díjának megállapítására

Filipcsin Károly: a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
a B. változat elfogadását támogatja egyhangúlag.
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Benedek Mihály kéri a szavazást a B. változat elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  20  igen  szavazattal,  4  tartózkodás  mellett  az  alábbi
határozatot hozza:

169/SzÜ 138/KH/2005.(V.31.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd,  Árpád  vezér  út  22.  fsz.  2.  szám alatti  helyiség  -  bérlője  az
Országos  Cigány  Önkormányzat  Kisebbségi  Kulturális  és
Foglalkoztatási Módszertani Intézménye - bérleti díjának megállapítása

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

A Képviselő-testület az Országos Cigány Önkormányzat Kisebbségi Kulturális és
Foglalkoztatási Módszertani Intézménye kérelmét – melyben az Ózd, Árpád vezér
út 22. fsz. 2. alatti helyiség bérleti díjának csökkentését kéri - 

e l u t a s í t j a . 

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
Határidő: 2005. június 15.

31.) napirend

Tájékoztató  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  nem  lakás  céljára  szolgáló
helyiségek értékesítésére vonatkozó döntések végrehajtásáról. 
Javaslat a 28/KH/2005.(III.1.) számú határozat módosítására

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

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 

A  Képviselő-testület  20  igen,  3  nem  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az
alábbi határozatot hozza:

317/SzÜ 139/KH/2005. (V.31.) számú határozat

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek értékesítésére vonatkozó döntések végrehajtásáról
A 28/KH/2005. (III.1.) sz. határozat módosítása
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Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:

1.) A 47/KH/2005. (III.29.) sz. határozat 1. sz. mellékletében 1. és 12. sorszám
alatt felsorolt ingatlanokra hozott vevő kijelölési döntését visszavonja.

2.) Az Önkormányzat  tulajdonában  lévő  nem lakás  céljára  szolgáló  helyiségek
elidegenítésének alapelveiről szóló 28/KH/2005. (III.1.) sz. határozat 

- IV. pontját törli, helyébe az alábbi módosítás lép:
„A  jogosult  az  önkormányzati  helyiség  megvételére  vonatkozó  eladói
ajánlat  elfogadása  esetén,  az  elfogadástól  számított  90  napig  köteles  az
adásvételi szerződést megkötni.”

- V. pontját törli, helyébe az alábbi módosítás lép:
„A Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztálya – az ingatlanok kezelőjének
bevonásával – készítsen költségekkel alátámasztott felújítási tervet a Gyújtó
térségében lévő önkormányzati tulajdonban maradó ingatlanok felújítására.”

- I-V. pontjaiban megjelölt határidőket törli, helyébe az alábbi módosítás lép:
„2005. július 31”.

Felelős: 1-2. pont vonatkozásában:
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
PH Műszaki Ügyosztály vezetője
PH Igazgatási Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

32.) napirend

Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Clubban folyó szakmai munkáról

Benedek Mihály köszönti Csorba Lajost az ÓKC elnökségének képviseletében.

Csorba Lajos közli, az elnök és az elnökhelyettes a testületi ülésen nem tud részt
venni  egyéb  elfoglaltság  miatt.  Elmondja,  az  Ózdi  Kézilabda  Club  az  idei
bajnokságon 3. helyen végzett. Az előterjesztés arról szól, hogy a szakmai munka
szinten tartása érdekében kérik az Önkormányzat támogatását. 

Tartó Lajos: több helyen felmerült, milyen technikai, személyi, szakmai és anyagi
feltételeik lesznek a NB I-es bajnokság megnyeréséhez, illetve a középmezőnyben
való szerepléshez. A 2005-2006. évben várhatóan két fő befejezi az aktív játékot, a
pótlásuk mindenképpen szükséges lenne. Az ezzel kapcsolatos kiadások mellett az
edzőtáborokban,  felkészülési  tornákon  való  részvételhez,  a  sportszerek
beszerzéséhez többletforrás kellene. A következő idényben az I. hely kivívásához
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a  két  játékos  leigazolása  2  M Ft,  a  személyi  ösztönzés  1,5  M Ft,  a  működési
többlet költség 500 E Ft, összesen 4 M Ft többletköltséget  jelentene. Az NB I.
középmezőnyében való szereplés személyi és szakmai feltételei a következők: a
jelenlegi szakmai stáb mellé 1 fő edző, 1 fő kapus edző, 1 fő gyúró, 1 fő orvos
alkalmazása; a játékosok szerződését 10 hónapról 12 hónapra kellene változtatni
és  minimálisan  15  főnek  kell  lenni  a  játékosállománynak.  A várható  személyi
kiadások  így,  főfoglalkozásban  16  játékos,  1  fő  edző  és  1  fő  ügyvezető,
részfoglalkozásban megbízással 4 fő edző, 1 fő gyúró, 1 fő orvos, 1 fő technikai
vezető, illetve könyvelő. A személyi ösztönzésre mindösszesen 45 M Ft kellene,
így a működési kiadások, utazási költségek, játék vezetés, rendezés, sporteszköz,
ruházat  beszerzése,  posta,  telefon,  szállítási  és  egyéb  költség  15  M  Ft,  ez
mindösszesen 60 M Ft lenne.  Ez a teljes összműködési  költséget  takarja,  de ez
nem kizárólag az Önkormányzatra hárulna, hiszen az első vonalban való szereplés
remélhetőleg  vonzóbb  lenne  a  szponzorok  számára  is,  illetve  így  nőnének  a
pályázati lehetőségek is. 

Benedek Mihály megköszöni az ismertetést és kéri a testületet vegyék tudomásul a
tájékoztatóban foglaltakat.

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.

33.) napirend

Tájékoztató a „Stratégia a kábítószer-probléma megelőzésére és visszaszorítására
Ózd városban” című dokumentumban megfogalmazott célok megvalósulásáról

Benedek Mihály köszönti Tóth Veronikát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnö-
két, akinek megköszöni a nagyon színvonalas anyag elkészítését.

Tartó Lajos: az Ifjúsági  és Sport  Bizottság a tájékoztató megtárgyalta,  illetve a
KET elnökét  meghallgatta  és  az ott  elhangzott  észrevételekkel  együtt  került  az
anyag már a Képviselő-testület elé.

Benedek Mihály kéri a testületet vegyék tudomásul a tájékoztatóban foglaltakat.

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.

-.-.-

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

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

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

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

267/SzÜ 140/KH/2005.(V.31.) számú határozat

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

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

-.-.-

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

-.-.-

Tájékoztató a 2005. április 26. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

35.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

Kovács Béla elmondja, egy hónappal ezelőtt kaptak egy feladatot a Sajóvárkonyi
területi  képviselővel  együtt  és  a  területi  bizottsággal  együtt  több  helyszíni
bejáráson részt is vettek Sajóvárkonyon. 25 közös udvarral lehet foglalkozni, ez
221  hrsz-t  és  870  tulajdonost  jelent.  A  városi  tulajdonban  lévő  telkek
romeltakarítása hozhat eredményt. A területi bizottság javaslata alapján próbálnak
egy sorrendet megállapítani, ami a legsúlyosabb gondokat megoldja. Egyéb más
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intézkedések is kellenek a Közterület-Felügyelet, a közrendvédelmi szervezetek, a
Műszaki Ügyosztály részéről is. Fel kell venni a kapcsolatot az ÉMÁSZ Rt-vel, az
OTP Bank Rt-vel vagy más bankokkal. Ez egy komplex feladat, több ügyosztály
összehangolt  tevékenysége  szükséges  a  megoldásához.  Az  összes  létező
Földhivatali papírt beszerezték, de vannak olyanok, akit nem tudják hol van, vagy
aki a tulajdoni lap szerint 108 éves. Megpróbálnak rendet tenni és megköszöni a
területi bizottság és a polgármester úr segítségét, azon túlmenően, hogy az ottani
lakosság között is elindult egyfajta várakozás, hogy tényleg történni fog valami. 

-.-.-

dr. Horogh Lajos egy képviselő-testületi határozat margójára címmel kíván szólni.
A múlt héten döntés született a TÁVHŐ Kft-t érintő fejlesztésről. Az ülés nehéz
légkörben zajlott le, de sok tapasztalatot nyújtott mindenki számára. Nincs értelme
taglalni, ki miben hibázott, mindenki tekintse át az ott nyújtott teljesítményét és
vonja le a következtetéseket. A döntés megtörtént és fontos, hogy most már ez a
fejlesztés  jól,  határidőre  teljesüljön,  valamint  megvalósítsa  azokat  az
elképzeléseket, amit célul tűztek ki. Az első tanulság, amit le lehet vonni, hogy a
gazdasági  társaságok  között  nyitottabb  szemmel  kell  járni,  mint  eddig,  hogy a
fejlesztési  lehetőségeket,  mielőbb  észrevegye  az  Önkormányzat  és  élhessen  is
vele. Úgy véli, a Szervezeti és Működési Szabályzatot pontosítani kellene, hogy a
bizottsági  üléseken ne legyen vita,  kinek milyen jogosítványa van. A bizottsági
ülések  menetrendjéről  kevés  van  az  SZMSZ-ben,  ha  szükséges  ki  kellene
egészíteni. Tanulságos az is, hogy hogyan kell kezelni azt az esetet, amikor egy
idegen cég nagy jelentőségű javaslattal jelentkezik, kinek mi a feladata, célszerű a
javaslatot rögzíteni és ez egy kényszerpályán mozogjon, ne lehessen ettől eltérni.
Nem tartja  jónak,  ha  bizonyos  dolgokat  csak  ők  véleményeznek,  hiszen  lehet
elfogultság,  vagy egyéb más, ami miatt  nem lehetnek biztosak a dolgukban.  Ki
kellene  alakítani  egy  szakértői  gárdát,  amely  véleményét  nagy  volumenű
kérdésekben ki lehetne kérni. A miskolci egyetemmel lehetne egy együttműködési
szerződést  kötni,  akik  vitás  kérdésekben  segíteni  tudnának.  Lényegesnek tartja,
hogy a döntéshozatalnál ne kerüljenek időzavarba, hiszen az időzavar nem teszi
lehetővé,  hogy  teljes  mértékű  kimunkálásra  kerülhessen  sor,  mert  a
döntéskényszer  fennáll.  Tanulságosnak  és  jó  dolognak  tartja  az  informális
üléseket,  szükséges,  hogy  kötetlenül,  őszintén  mindenki  elmondhatja  a
véleményét. Viszont felhívja a figyelmet, hogy akkor ér sokat egy informális ülés,
ha  bizonyos  adatok  rendelkezésre  állnak.  Pl.  március  17-én  a  Kiss  Sándor
alpolgármester úrnak jött, a témával kapcsolatos anyagot ki kellett volna küldeni,
akkor biztos, hogy előrébb léphettek volna. A televízióban lesz egy vitaműsor a
témával  kapcsolatban,  amelyen részt  vett  Kiss  Sándor,  Filipcsin  Károly,  Rontó
József és ő. Ha valaki ezt a műsort megnézi, látni fogja, hogy nincs már itt vita,
szembenállás.  Most  már  össze  kell  fogni  és  közösen  keresni  a  megoldás
lehetőségét.  Továbbá  ösztönözni  kell  a  javaslattevőket.  Ha  retorziót  éreznek  a
javaslattevők, akkor visszafogják magukat és nem lesznek javaslatok. El kell hinni
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azt, hogy amit tesznek, jó szándékból teszik. Úgy érzi, hogy ezt el kellett mondani
és bízik abban, hogy ez az eset tanulságos lesz mindenki számára és le lehet vonni
belőle a tapasztalatokat. A vitát fejezzék be és minden erővel azon legyenek, hogy
a Kft. helyzete a legjobban alakuljon.

Benedek Mihály úgy véli, mindig arra törekedtek, hogy tudjanak együtt dolgozni,
hiszen a város szempontjából ez fontos. Nem véletlen, hogy az ülés megkezdése
előtt a vendégük, a vezérigazgató asszony a csapatra, az összefogásra hívta fel a
figyelmet. Az Európai Uniós csatlakozás egy lehetőséget kínált, amelyet ha nem
használnak ki bűnt követnek el. Örülne neki, ha mindenki levonná a tanulságokat.
Fontosnak  tartja  egy-egy  pályázaton  való  megjelenés,  egy-egy  elképzelés
megvalósítása érdekében, hogy mindenki egymás kölcsönös tiszteletét és a város
iránti közös felelősséget szem előtt tartva végezze a munkáját. 

-.-.-

Rontó József javaslatot kíván tenni az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságnak, mely
szerint  a  május  18-i  összevont  bizottsági  ülésen  történteket  tűzze  napirendre,
vizsgálja meg és véleményét a következő Képviselő-testületi ülésen fejtse ki.

-.-.-

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna a  központi  ügyelet  áthelyezésével  kapcsolatban
szeretne  szólni.  Tájékoztat  arról,  hogy Ózd Város  Önkormányzatának központi
felnőtt háziorvosi ügyelete 2005. június 1. 16.00 órától a Nemzetőr út 19. szám
alól  az  Almási  Balogh  Pál  kórház  rendelőintézet  földszintjére  költözik.  Az
ügyeleti rend változatlan marad. Az tette ezt az intézkedést szükségessé, hogy a
Nemzetőr úti ügyelet ideiglenes működési engedéllyel rendelkezett. Ez nem felelt
meg  a  jogszabályi  minimum  feltételeknek,  a  végleges  működési  engedélyt  a
műszaki  feltételek  hiánya  miatt  nem  tudták  volna  megkapni.  Az  ügyelet
áthelyezésével  lehetővé  vált  a  betegek  ún.  „egykapus”  sürgősségi  ellátása
egységben  a  kórház  sürgősségi  betegfelvevő  helyével.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a
központi  ügyeletbe  érkező  telefonhívásokat  vagy  a  betegeket  egy  diszpécser
koordinálja. A diszpécseri rendszer működésével lehetőség van arra, hogy szükség
esetén a rendőrség, a tűzoltóság, esetleg a Katasztrófavédelem elérhető legyen. A
diszpécserek  megfelelő  szakképzettséggel  rendelkeznek  majd  ahhoz,  hogy
megítéljék  melyik  riasztási  szintet  kell  majd  alkalmazni,  valamint  kapcsolatot
tartanak a kistérségben lévő másik két  központi ügyelettel, a Borsodnádasdi és a
Putnoki  ügyelettel  is.  Ennek  a  kiépített  rendszernek  az  lenne  a  célja,  hogy  a
betegek  egy  helyen,  minél  magasabb  szintű  ellátása  érdekében  növelje  azon
betegek gyógyulási esélyeit, akik valóban a sürgősségi ellátásra szorulnak. 

-.-.-
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Erdősi János: a május 18-i együttes bizottsági ülés után többször végiggondolta az
ott  történteket  és  levonta  a  következtetést.  Mint  levezető  elnök  túllépte  a
hatáskörét, amikor azt mondta Horogh úrnak, hogy kivezetteti a teremből. Ehhez
nem volt  joga  és  képviselő  úrtól  elnézést  kér.  Ugyanakkor  úgy  érzi,  mivel  a
jelenlévők  nem  ismerik  a  történteket,  tartozik  némi  magyarázattal.  Egyetlen
napirendi  pont  szerepelt  akkor  eredetileg  azon  az  ülésen,  a  Távhő  Kft.  által
megkötendő szolgáltatási  szerződés,  illetve az ezzel  kapcsolatos  önkormányzati
nyilatkozat. A korábban megtartott két informális testületi  ülésen már tárgyalták
ezt  a témát,  mivel  a város vezetése úgy gondolta,  célszerű lenne ilyen jelentős
témában az egész testületnek konszenzusra jutni. Az első ilyen informális ülésen
Horogh  úr  számításaira  hivatkozva  azt  mondta,  hogy  az  Önkormányzat  által
fizetendő  650  Ft/GJ  hődíj  helyett  550  Ft/GJ-t  tudna  elfogadni.  A  második
informális ülésre előterjesztett anyagban 495 Ft/GJ hődíj szerepelt, ami 55 Ft/GJ-
al kevesebb, mint amit korábban elfogadhatónak tartott, de az újabb javaslat már
385 Ft/GJ volt. Ilyen előzmények után került kiosztásra a bizottsági ülés előtt egy
Horogh úr és Rontó úr által jegyzett számítás, ami arra vonatkozott, hogy a Távhő
Kft.  önkormányzati  támogatással  a  SINERGY  Kft.  nélkül  telepítsen  2  db
gázmotort  és  ne fogadják  el  a SINERGY Kft.  ajánlatát.  A közvetlen  ülés  előtt
történő  kiosztást  az  ellenzék  és  mellettük  Horogh  úr  is  mindig  kifogásolta,
jogosan.  A  javaslat  szerint  a  beruházáshoz  a  Távhő  Kft-nek  500  M  Ft,  az
Önkormányzatnak 250 M Ft hitelt  kellett  volna felvenni a finanszírozásra és ez
számítások szerint hosszú távon jelentős eredményt hozott  volna. A javaslatot a
képviselő úr szóbeli kiegészítése után a három bizottság fél órán keresztül vitatta
meg.  A  javaslatnak  volt  néhány  hiányossága,  például  az  Önkormányzat  által
felveendő 250 M Ft kamatáról megfeledkezett  és nem vette figyelembe a 2006.
januártól  életbe  lépő  szabályozókat.  A három bizottság  a  javaslatot  nem kellő
alapossággal  való  kidolgozásra  tekintettel  levette  napirendről.  Mindezek  után
Horogh úr hangos, vagy félhangos beszólásaival zavarta, szinte lehetetlenné tette
az ülés folytatását. Úgy éreztem, hogy a képviselő úr el akarja lehetetleníteni az
eredeti  napirend  tárgyalását,  ezért  mondta  azt,  amit  a  fentiekben  már  említett.
Elismeri,  lehet,  hogy  rosszul  értékelt,  elismeri,  hogy  túllépte  hatáskörét  és
ismételten kéri képviselő úr elnézését.

Benedek Mihály mivel több hozzászólás nincs, az ülést bezárja.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző     polgármester
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