
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. június 2-án a
Kaszinó épületében megtartott rendkívüli üléséről
 
Jelen vannak: 
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Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  testület  ülése
határozatképes. Bejelenti, hogy a mai ülésükön Nyerges Tibor, Kovácsné Keller
Ildikó, valamint Strohmayer László nem tud részt venni. Kéri, szavazzanak a
napirend elfogadásáról.



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

Napirend:

1.) Javaslat  az ózdi  belterületi  8639/29,  8639/30,  8639/31 hrsz-ú ingatlanok
TESCO-GLOBAL Áruházak Rt. részére történő értékesítésére

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

2.) Javaslat pályázat benyújtására az Ózd városi strand kempingjének területén
WC, mosdó blokk építésének BAZ MTT TEKI támogatásához

Előterjesztő: Polgármester

1.) napirend

Javaslat  az  ózdi  belterületi  8639/29,  8639/30,  8639/31  hrsz-ú  ingatlanok
TESCO-GLOBAL Áruházak Rt. részére történő értékesítésére

Kiss  Sándor szóbeli  kiegészítőjében  elmondja,  hosszú  tárgyalássorozat,  hol
türelmesebb, hol kevésbé türelmes várakozás, a kívülállók számára hallgatásnak
tűnő  csendes  munkafolyamat,  rengeteg  egyeztetés  előzte  meg  a  mai  napi
előterjesztést. Tudja, nemcsak az itt ülők, de a közvélemény, az ózdi lakosok is
gyakorta  feltették  a kérdést:  lesz  TESCO?  Néha úgy érezte  ő maga is,  hogy
talán nem lesz az egészből  semmi. Annak idején  vállalkozóként  gyakran azt
vágták a fejéhez, hogy a vállalkozók élete sikerek sorozata. Ez bizony tévedés.
Edison is sok ezer kísérlet után tudta valóra váltani a villamos égő ötletét, nem
hagyta, hogy a számos sikertelenségtől elmenjen a kedve.  Nagyon sokan tőle is
megtanulhatták, hogy az életben jó adag kitartásra van szükség. Ez nem csak a
vállalkozók életét határozza meg. Az új utak keresése, a lehetőségek kiaknázása
során számtalan kudarc érheti az önkormányzatban dolgozókat is. Akinek még
sohasem volt kudarca, sohasem vállalt kockázatot, az nem tud talpon maradni a
mai világban, működjön az élet bármelyik területén is. Mindezt azért mondta el,
mert a kudarc lehetősége benne volt ebben az ügyben. Nem az ózdi tárgyalók
miatt és nem azért, mert nem készültek fel becsületesen bármelyik tárgyalásra.
Nagyon  sok  fontos  dolog  merült  fel  menet  közben,  apróságok,  esetenként
nehezebbnek  látszó  kérdések  szerepeltek  a  megbeszélendők  között.  Az
előterjesztésből  is  látszik,  hogy  a  környezetvédelmi  kérdésben  jutottak  a
legnehezebben  a  dolgok  végére.  Erre  azt  is  mondhatnák,  hogy  ez  ózdi
specialitás. Ezt a kérdést egy multi nem így intézi el, Londonban erről egészen
másképp vélekednek. Szerencsére a környezetvédelmi hatósággal sikerült úgy
megállapodni,  hogy  az  elfogadható  legyen  mindkét  fél  számára.  Számtalan
alkalommal  egyeztettek  a  részletek  miatt,  komoly  vitákat  folytattak  a
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megoldásokat illetően. A kérdés azt volt, mit is mondhattak volna akkoriban a
városlakóknak? Csak azt, hogy tárgyalnak, tárgyalnak és tárgyalnak. Elő kellett
volna  állniuk  a  részletekkel,  műszaki  paraméterekkel,  azzal,  hogy  egyre
távolabb kerültek az álláspontok? Úgy gondolja, nem. Úgy érzi, az itt ülőket is a
végeredmény  érdekli.  A  tárgyalásokon  a  hivatal  szakembereivel  mindvégig
azon  dolgoztak,  hogy  a  városnak  legelőnyösebb  szerződést  tudjanak
előkészíteni.  Mindvégig  azt  képviselték,  hogy Ózd egy fejlődő  város,  ahová
érdemes  befektetni,  ahol  az  emberek  ugyanolyan  igényesek,  mint  az  ország
bármelyik  részén.  Nekik  az  áruház  felépülése  után  már nem kell  Miskolcra,
Egerbe  utazniuk  egy  nagy  bevásárlás  végett.  Nem  szabad  figyelmen  kívül
hagyni azt sem, hogy 300-350 ember jut munkához ebben az új áruházban. Az
ózdi lakosok eddig tévéadásokban, az utcán, a liftben bombáztak a kérdéssel:
Lesz  TESCO?  Bízik  benne,  hogy  a  mai  döntés  után  már  igennel  felelhet.
Mielőtt elkezdődik a vita, még egy dologról szól, hogy közel kétéves előkészítő
szakasz végére értek.  Jogosan vethetik fel  a kérdést:  miért rendkívüli  ülésen,
miért  ilyen  hirtelen  kell  dönteniük?  Kijelenti:  a  most  előterjesztett  anyagok
szakmailag  megalapozottak,  kellően  előkészítettek,  hiszen  csak  az  előbb
említett környezetvédelmi kérdések megoldása miatt húzódott el az ügy. Miután
tisztázódott  ez  a  rész,  a  TESCO  angliai  igazgatótanácsa  engedélyezte  a
szerződések  előkészítését,  a  végleges  egyeztetések  május  30-ára  zárultak  le.
Mivel az előkészületek hónapjai során minden részletben meg tudtak állapodni,
elfogadták a TESCO azon kérését, hogy június 5-ig döntsön az önkormányzat.
Ez tehát a rendkívüli testületi ülés oka. Bízik benne, hogy tiszta kép alakult ki a
szándékokról,  arról,  hogy  mi  is  történt  az  elmúlt  hónapokban.  Arra  kér
mindenkit,  támogassa  az  előterjesztést.  A  határozati  javaslat  2.  pontjának
módosítását javasolja a következők szerint:  A Képviselő-testület felhatalmazza
a  polgármestert  az  előző  pontban  meghatározott  adásvételi  szerződésekhez
kapcsolódó  letéti  szerződések,  környezetvédelmi  megállapodás,
jelzálogszerződés és egyéb szükséges okiratok aláírására.

Filipcsin Károly elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési
és –üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság alapos vita, kérdések
felvetése  és  válaszok  megadása  után  a  módosításokkal  együtt  támogatja  a
javaslatot.  Megköszöni  Kiss  Sándornak  az  általa  végzett  alapos  munkát,  így
végre testközelbe került a TESCO Ózdra telepítése.

dr.  Almási  Csaba megvilágítja  a  szerződések  jogi  konstrukcióját,  tekintettel
arra,  hogy  a  képviselők  az  adás-vételi  szerződéseket  megkapták,  de  ehhez
kapcsolódóan  még négy mögöttes  szerződésről  beszélhetnek.  Olyan összetett
jogügyletről  van  szó,  amely  6  szerződésből  áll,  és  amelyek  összefüggnek
egymással.  Az  egyik  szerződés  két  helyrajzi  számon  nyilvántartott  ingatlan
eladásról  szól,  ennek  vételára  409  M  Ft  +  ÁFA  és  van  egy  harmadik
helyrajziszámon nyilvántartott  ingatlan,  amely 2500  m2 területű.  A terület  a
Brassói úton, az Általános Művelődési Központ és a Hangony patak által körül-
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határolt részen helyezkedik el. Az adás-vételi szerződésekben a terület nagysága
az 5 hektárt nem haladja meg. Az ingatlanok eladása a TESCO részére történik,
az áruház és az ehhez kapcsolódó üzemanyagtöltő-állomás építés  céljából.  A
TESCO egy beruházás megvalósítása céljából vásárolja meg az ingatlanokat. A
vételár összesen 410 M Ft + jogszabály szerinti ÁFA, amely jelen pillanatban
25 %. A vételár megfizetésének módja a következők szerint történik: az aláírást
követő 8 munkanapon belül a TESCO átutal 41 M Ft + ÁFA összeget. Ennek a
biztosítására  -  a  TESCO kérésére  –  jelzálog-szerződést  kötnek;  ez  az  egyik
mögöttes szerződés. A 327.400 E Ft kifizetése a következők szerint történik. Az
adás-vételi  szerződés  aláírását  követő  10  napon  belül  egy  letéti  szerződést
kötnek a felek, amely azt jelenti, hogy a második részletet 8 munkanapon belül
a TESCO letétbe helyezi a banknál, amely kamatozik. Ehhez a második vételár-
részlethez az eladó akkor jut hozzá, ha a szerződésben meghatározott feltételek
megvalósulnak,  a  szükséges  engedélyeket  beszerzik:  építési  engedélyek,
vízügyi  engedély,  üzemanyagtöltő-állomás  létesítéshez   engedélyek.  Így  az
eladó a vételárhoz hozzájut. A harmadik vételár-részlet 41 M Ft, amelynek a
letétbe-helyezése  szintén  szükséges,  az  átutalásra  akkor  kerül  sor,  ha  a
meghatározott  feltételek teljesülnek.  Ez az ingatlan adás-vétel  tárgyát  képező
környezetvédelmi  állapotvizsgálattal  van  összefüggésben.  Amennyiben  az
ingatlan  környezetvédelmi  állapotában  esetlegesen  negatív  folyamatok
indulnának  el  és  a  bíróság  a  felek  valamelyikét  kötelezné  környezetvédelmi
intézkedések megtételére, akkor a 41 M Ft-ból lehet finanszírozni. Ez a letéti
szerződés 6 évre szól, kamatozik, az önkormányzat minden év végén hozzájut a
kamat összegéhez. Ha nincs környezetvédelmi esemény ez idő alatt, akkor a 41
M Ft-hoz az eladó hozzájut. Ez a jogügylet tehát két adás-vételi szerződésből és
négy mögöttes szerződésből áll: két letéti szerződésből, egy környezetvédelmi
megállapodásból és egy jelzálog szerződésből.

dr. Horogh Lajos örömét fejezi ki, hogy a TESCO képviselője jelen van, mert
szeretne pár gondolatot a TESCO-ról megtudni. Milyen területen fog feküdni az
eladótér és megközelíti-e az Egri TESCO méretét? Jó lenne konkrétumot hallani
a foglalkoztatotti  létszámot illetően. Mikorra várható a beruházás befejezése?
Milyen  lesz  az  árukészlet,  lesz-e  magyar  termék  megfelelő  mennyiségben?
Milyen fizetések várhatók? Szeretné, ha általános ismertetést  adna Benkő úr,
hogy világos, tiszta képet kapjanak. A jogi kérdések összetettek, bonyolultak,
nem is tudta teljes mértékben áttekinteni. Dr. Almási Csaba elmondta, úgy ítélik
meg, hogy rendben van a jogi háttér.  A válaszok megadása után mondaná el
további véleményét.

Fazekas Zoltán kérdéseit a bizottsági ülésen feltette, többségében megnyugtató
válaszokat  kapott.  Mint  képviselő  és  mint  vásárló  is  támogatja  a  tervezett
beruházást,  mert  úgy látja,  az  önkormányzat  számára ez egy előnyös  ügylet,
jelentős  összegű  vagyonértékesítési  bevételhez  jut  az  önkormányzat.  Az
önkormányzatnak  van  egy rendelete,  érvényes  szabályozása,  hogy  a  befolyó
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vagyont beruházásra, illetve a vagyon megtartására kell fordítani. Nyilván erről
a  közeljövőben  kapnak  tájékoztatást.  Előnyös  a  térség  számára  is  a  TESCO
beruházása,  mert  a  felmérések,  tapasztalatok  alapján  kedvező  árfekvést
biztosítanak.  Kívánja,  hogy  legyen  hozzá  elegendő  vásárlóerő.  Ebben  a
tekintetben az önkormányzatnak is van még feladata a jelenlegi munkahelyek
megtartása vagy bővítése kérdésében. Támogatja az előterjesztés elfogadását.

Boda István elmondja, 10 ezer m2-es hipermarket megépítéséről van szó, 480
parkolóval. A beruházás iparűzési adó többletbevételt  is jelent, valamint 300-
350  munkahely  létesítése  nagyon  jelentős.  Megvilágítja,  hogy  a  szakképző
iskolák oda fognak figyelni  a kereskedelmi-vendéglátó szakemberek,  tanulók
oktatására. Biztos benne továbbá, hogy az építés jó a fogyasztóknak, ha a kis
boltok alkalmazkodnak, akkor nem történik velük sem probléma. Pénzügyileg
áttekintést  ad az eddig a városba érkező pénzekről:  TÁVHŐ-vel  kapcsolatos
elképzelés,  Sárli-telep  értékesítése,  TESCO, Falu  rehabilitáció,  Polgármesteri
Hivatal bővítés, gép-műszerbeszerzés, stb. Ez kb. 2,2-2,3 Mrd Ft nagyságrendet
tesz ki. Továbbra is folyamatban van a Szennai Orvosi Rendelő és a szennyvíz-
beruházás,  amely szintén  egy több milliárdos  projekt  lesz.  5-5,2  Mrd Ft  jön
néhány éven belül a városba, remélhetőleg ez a városon meg is fog látszani. A
vagyonfejlesztésre szánt  összeget nem szabad felélni,  a képviselők érdeke is,
hogy minél nagyobb mértékben ilyen célokra használják fel.

Rontó József örül, hogy Ózd megfelel a TESCO feltételeinek, továbbá annak,
hogy a város térségközponti szerepét meghatározó módon segítő áruház települ
a városba. Reméli, hogy a városvezetéssel olyan gazdasági kapcsolat is kialakul,
amelyre nagyon vágyik a város és az itt lakó emberek is. Annak is örül, hogy
megteremtődik a feltétele annak, hogy hosszabb távon olyan fejlődés jöhet létre
a városban, amelyre 15 éven keresztül nem volt  példa. Reméli, sikeres lesz a
beruházás.  Mindannyiuk  felelőssége  és  kötelessége,  hogy  az  ide  települő
vállalatok,  intézmények,  áruházak  jól  érezzék  magukat  a  városban  és  az
önkormányzat tegye meg azt, amit tőle várnak. 

dr. Horogh Lajos hangsúlyozza, hogy ez a mai ülés rendkívül fontos és nagy
dolog.  A  várost  véleménye  szerint  nagyon  pozitívan  minősítette  a  TESCO.
Rendkívül  jó,  hogy  reményt  lát  a  cég  arra,  itt  számításait  megtalálja  és  a
térségben eredményesen fog működni. A másik lényeges minősítés az, hogy a
szakemberek,  akik  ebben  a  munkában  részt  vettek,  nagyon  keményen,
következetesen  küszködtek,  de  akkor  is  mertek  továbblépni.  A  harmadik
lényeges dolog, hogy nagy jelentőségű a kistérség számára is. Ózd elkötelezett
híve  a  kistérségnek,  ez  egy  olyan  lépés,  amely  meghatározó  egységgé  lesz.
Bízik abban, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok is erősödnek, mert a határon
túlról  is  sokan  fognak  Ózdra  jönni  vásárolni.  Adózni  is  fog  a  cég,  az
önkormányzat  hozzájut  meghatározott  létszám foglalkoztatásához.  Fontosnak
tartja,  hogy  olyan  áruválasztékot  biztosítanak,  amely  lehetővé  teszi
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mindannyiuk számára a gazdaságos vásárlást. Reménykedve tették fel a város
lakói a kérdést, hogy mi lesz a TESCO-val? Bevallja, ő már igyekezett elhinteni
a városban a hírt, hogy lesz és örömmel fogadták az emberek. Nagy figyelmet
kell  fordítani  arra,  hogy  ez  minél  hamarabb  felépülhessen.  A  jövő  év  a
választások éve lesz, ilyen szempontból sem közömbös mikor kezd üzemelni a
cég.  A  testületnek  is  sok  tennivalója  van.  Boda  István  is  említette,  hogy
megfelelő,  szakképzett  munkaerő  kell,  hogy  rendelkezésre  álljon.  A  másik
lényeges  kérdés,  hogy  forgalom-technikailag  jól  át  kell  gondolni  a
megközelítést  és  az  onnan  való  eltávozás  lehetőségét.  Örül  a  dolognak  és
köszöni azoknak, akiknek köszönhető, hogy  eljutottak eddig. A TESCO-nak
megköszöni  azt  a  bizalmat,  amelyet  irányukba kifejtett,  bízik  benne,  hogy a
város és a TESCO a jó együttműködés alapjait helyezi le.

Chodkiewicz  Károly nagyszerűnek  tartja  a  város  számára  a  beruházást.
Támogatja a lehetőséget, a szerződés megkötését. Gratulál Kiss Sándornak és
csapatának, hogy az ügyet megfelelően intézte.

Benkő Tibor választ kíván adni a felmerült kérdésekre. A beruházás befejezése
elsősorban az építési engedélyek kiadásától függ. A kivitelezés 6 hónapot vesz
igénybe,  jövő  tavasszal  tudna  nyitni  az  áruház.  A  bérek  nagyságát  illetően
versenyképes  béreket  tudnak  felajánlani  az  ott  dolgozó  munkatársaiknak.
Szintén  kérdés  volt  a  benzinkút  építése,  amely  a  TESCO  árpolitikájához
kapcsolódik,  egy  magas  minőségű  szolgáltatást  biztosít,  így  olcsóbb
üzemanyagárat tesz lehetővé. Hozzáteszi, hogy a tervezéshez és a kivitelezéshez
szándékukban  áll  helyi  alvállalkozókat  bevonni.  Az  áruház  mérete  az  egri
áruházéhoz  hasonló,  áruválaszték  tekintetében  is.  Hozzáteszi,  a  TESCO  a
magyar  áruválasztékot  részesíti  előnyben,  ugyanakkor  azt  is  figyelembe  kell
venni,  hogy  mindenhol  a  vásárlók  döntik  el  mely  termékeket  választják,
fogyasztják.

Kiss  Sándor: Fazekas  Zoltán és  dr.  Horogh Lajos is  említette  az eladás  jogi
hátterét. A jogászokkal körültekintően megvizsgálták a hátterét, amely megfelel
a helyi rendeletnek, az 500 M Ft-os értékhatár korábbi megemelésének ez volt a
célja.  Szerinte  kivitelezhetetlen,  hogy  egy  2  éves  tárgyalás-sorozat  után
megpályáztatják  azt  a  területet,  amiről  tárgyalnak  egy  multicéggel.  Rontó
Józsefnek elmondja, nem arról van szó, hogy mi feleltünk meg a TESCO-nak,
hanem fordítva is igaz, mert a szóbeli kiegészítőjében csak a környezetvédelmi
gondokat  említette  a tárgyalások elhúzódása okául,  de hozzáteszi  több olyan
pont  is  volt,  amikor  azt  hitték,  nem  tudnak  továbblépni,  mert  nem  voltak
megfelelőek  a  szempontok  az  önkormányzat  számára.  Egy pár  évvel  ezelőtt
örültek  volna,  ha  1  Ft-ért  oda  tudták  volna  adni  ezt  a  területet,  hogy  egy
befektetés megvalósuljon. Valamilyen szinten az önkormányzat már feltételeket
tud  diktálni,  ezzel  az  érdeklődés  központjába  kerülhet  Ózd  a  beruházások
tekintetében, ezzel el tud mozdulni a további fejlesztések irányába.
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Benedek  Mihály megköszöni  mindenkinek,  aki  a  tárgyalást  végigvitte.
Végignézte,  amikor  készültek  egy-egy  tárgyalásra  és  amikor  részt  vett  a
vitákon, néha úgy érezte, nem lesz a TESCO-ból semmi. Mégis elérkeztek oda,
hogy most már Ózd is dirigálhat,  nincs a város kiszolgáltatott  helyzetben.  A
2002-ben megkezdett munka kezdi elérni célját, most már beszélhetnek újabb
beruházások  megvalósulásáról  is.  Kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslat
elfogadásáról:

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

141/KH/2005.(VI.02.) számú Határozat

Tárgy: Az  ózdi  belterületi  8639/29,  8639/30,  8639/31.  hrsz-ú  ingatlanok
TESCO-GLOBAL Áruházak Rt. részére történő értékesítése

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot
hozta:

1.) Ózd Város Önkormányzata a TESCO-GLOBAL Áruházak Rt. (székhelye:
2040 Budaőrs, Kinizsi út 1-3., cégjegyzék száma: 13-10-040628) részére
értékesíti az ózdi belterület 8639/29, 8639/30, 8639/31. hrsz-ú ingatlanokat
a  Tesco  Áruház  és  üzemanyagtöltő  állomás  létesítése  céljára  az
előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét jelentő adásvételi szerződésekben
meghatározott feltételek szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. és 2.
számú mellékletét jelentő adásvételi szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  előző  pontban
meghatározott  adásvételi  szerződésekhez  kapcsolódó  letéti  szerződések,
környezetvédelmi  megállapodás,  jelzálogszerződés  és  egyéb  szükséges
okiratok aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerű

-.-.-

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

Javaslat  pályázat  benyújtására  az  Ózd  városi  strand  kempingjének  területén
WC, mosdó blokk építésének BAZ MTT TEKI támogatásához

Benedek Mihály ismerteti, a Területfejlesztési Tanács döntött a pályázatokról,
remény  van  arra,  hogyha  benyújtják,  akkor  egy  új,  európai  normáknak
megfelelően  tudják  biztosítani  a  látogatók  pihenését.  Kéri,  támogassák  az
előterjesztés elfogadását.

Filipcsin Károly elmondja, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság, és a
Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltak
elfogadását támogatja.

Boda István elmondja,  a  Strand  szépen  fejlődik,  az  apróbb  fejlesztések  után
pedig  sikerül  felújítani,  kibővíteni.  Ezt  mindenképpen  szerencsés  dolognak
tartja.  Ismerteti,  több  olyan  pályázatot  is  benyújtottak  és  készítenek
folyamatosan, amely idegenforgalom, turizmus, stb. fejlesztését célozzák meg.
Lassan  azonban  kezd  kifogyni  a  pályázathoz  biztosítandó  önrész-keretük,
amelyet fel  kell  töltögetni  és akkor több 100 M Ft-ot  lehet  a városba hozni.
Hangsúlyozza, a szóban forgó terület a város egyik legértékesebb területe.

Nagybalyi Géza a VÍZMŰ Kft. Felügyelő Bizottságának elnökeként hozzáteszi
és felhívja a képviselők figyelmét, hogy valóban – csatlakozva Boda Istvánhoz
– a VÍZMŰ Kft. igaz, hogy nem akkora beruházást hajt végre, mint a TESCO,
de  ez  lesz  a  harmadik  beruházása.  A sok  kis  fejlesztéssel  a  város  vagyonát
gyarapítja és úgy gondolja, igaz lehet az, hogy sok apró lépéssel lehet messzire
eljutni. Támogatja elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

142/KH/2005.(VI.02.) számú határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az Ózd városi strand kempingjének területén WC,
mosdó blokk építésének BAZ MTT TEKI támogatásához

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

1.) A Képviselő-testület az Ózd városi strand kempingjének területén a WC,
mosdó  blokk  építését  szükségesnek  tartja  és  a  BAZ  MTT  TEKI
pályázatának támogatásával kívánja megvalósítani  a pályázati  adatlapban
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szereplő éves ütemezésnek megfelelően és a számlát a tárgyi év december
10-ig benyújtja.

Felelős: Polgármester
 ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
 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 1.800.000,- Ft, 2006. évi költségvetéséből 4.002.921,-
Ft,  összesen  5.802.921,-  Ft  saját  forrást  (30  %),  a  determinációnak
megfelelően biztosítja.

Felelős: 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 BAZ Megyei Területfejlesztési Tanács által a korábbi években TEKI

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

e.) a  pályázatban megjelölt  cél,  feladat  megfelel  a  módosított  126/SzÜ
166/KH/1998.(IX.29.)  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
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-.-.-

Kiss Sándor visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály polgármesternek.

Kiss  Sándor sok  ilyen  ülést  kíván  a  jövőben  minden  napirendi  pont
tárgyalásánál.

Benkő Tibor megköszöni a város vezetésének és önkormányzatának a TESCO-
nak megszavazott bizalmat.

Benedek Mihály mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület ülését
befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

 dr. Csiszár Miklós              Benedek Mihály
jegyző távollétében          polgármester

 dr. Fejér Levente
        aljegyző
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