
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. július 26-án 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,  dr.  Horogh  Lajos,  Kiss
Sándor, Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor,
Obbágy  Csaba,  Rontó  József,  Soós  József,  Strohmayer  László,  Szabóné
Ottmájer Zsuzsanna, Tartó Lajos, Varga György, Zsolnai Piroska képviselők

Távol voltak: Halászné Berecz Tünde képviselő

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 ügyosztályvezetője
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
Sződi Pálné humánpolitikai vezető
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György szlovák szószóló
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Deák János Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
Tengely András ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Turi Mihály vállalkozó
Turiné Orosz Margit vállalkozó
Gál Katalin Területi Szociális Gondozási 

Központ képviseletében
Beszeda István könyvvizsgáló
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető

Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  testület  ülése
határozatképes.  Bejelenti,  Halászné  Berecz  Tünde  előre  jelezte,  hogy  mai



ülésükön nem tud részt venni. Az előre kiküldött napirendhez javasolja, hogy
2/A.)  napirendként  tárgyalják  meg  „Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.
(…) számú rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások- és
helyiségek  elidegenítéséről  szóló  34/2004.(XII.30.)  számú  rendelet
módosításáról” című előterjesztést, melynek előterjesztője a Gazdaságfejlesztési
Bizottság.  Kiosztásra  került  továbbá  a  8.)-9.)  napirendhez  két  új  határozati
javaslat. Elmondja továbbá, hogy Rontó József és dr. Horogh Lajos képviselők
július 20-án magánindítványt nyújtottak be. Javasolja, hogy ezt a 3.) napirendi
ponthoz kapcsolódóan tárgyalják meg, véleményeiket ott fejtsék ki. Kiosztásra
került továbbá a Közigazgatási Hivatal levele a törvényességi ellenőrzés során
szerzett tapasztalatokról, amely két dologra hívja fel a figyelmüket, elsősorban a
Zeneiskolát  és  a  vagyonrendeletet  érintően.  Ezzel  együtt  kiosztásra  került  a
Közigazgatási  Hivatal  levelére adott  válaszuk, valamint  az a levél,  amelyet a
Közigazgatási  Hivataltól  kaptak,  hogy  hozzájárulnak  a  vagyonrendeletet
szeptember 30-ig történő módosításához.

Nagybalyi Géza ügyrendben kíván szólni a Közérdekű kérdések, bejelentések és
javaslatok keretében.

Benedek  Mihály ismerteti,  a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok
keretében  a  múlt  havi  ülésen  elhangzottak  értelmezéséről  kívánja  Nagybalyi
képviselő úr tájékoztatni a testületet.

dr. Horogh Lajos a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében a
megtartott lakossági fórumról, gyűlésről kíván szólni. 

Rontó  József működési  zavarokról  szeretne  szólni  a  Közérdekű  kérdések,
bejelentések és javaslatok napirend keretében.

Benedek  Mihály kérdése,  hogy  ez  kérdés  vagy  vélemény  formájában  fog
elhangzani?

Rontó József válasza, hogy vélemény formájában.

Kovácsné  Keller  Ildikó a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok
keretében  a  civil  szervezetek  részére  a  Nemzeti  Civil  Programról  kíván
tájékoztatást nyújtani.

Filipcsin  Károly a  város  hitelrontásáról  kíván  szólni  a  Közérdekű  kérdések,
bejelentések és javaslatok napirend keretében.
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Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  módosításokkal  együtt  a  napirend
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadja el:

Napirend:

1.) Ózd  Város  Önkormányzatának   …/2005.(….)  számú  rendelet-tervezete  a
szennyvízcsatorna  beruházásokhoz  kapcsolódó  lakossági  önkéntes
közműhozzájárulásról szóló 28/2004. (XI.1.) számú rendelet módosításáról
és kiegészítéséről

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság

2.) Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.(….)  számú  rendelet-tervezete  a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 6/2002.
(II.27.) számú rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

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

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

3.) Javaslat a 2005. évi költségvetés előirányzatainak módosítására

Előterjesztő: Polgármester

4.) Javaslat  az  Ózd,  Lechner  Ödön  út  folytatásában  útépítés  saját  erő
fedezetének biztosítására

Előterjesztő: Polgármester

5.) Javaslat Ózd város és környéke szennyvízelvezetési és –kezelési programja
megvalósítása  érdekében benyújtásra  kerülő  pályázat  műszaki  tartalmának
meghatározására  és  a  jövőbeni  fejlesztéseket  jelentő  nagyprojektek
előkészítő munkálatainak elindítására.

Előterjesztő: Polgármester
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6.) Javaslat  a  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi  közutak
felújításához  vissza  nem  térítendő  támogatás  megpályázásáról  szóló
72/KH/2005. (IV.26.) sz. határozat módosítására

Előterjesztő: Polgármester

7.) Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzatának  Közbeszerzési  Szabályzata
módosítására

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság

8.) Javaslat 250 M Ft fejlesztési célú hitel fedezetének felajánlására

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság

9.) Javaslat 40 M Ft lombard kölcsön felvételére

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság

10.) Javaslat szociális fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője

11.)  Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  nem  lakáscélú  ingatlanok
értékesítésére

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság

12.)  Javaslat  az  Ózd,  József  Attila  út   térségében  lévő,  befektetési  célú
beépítetlen terület (volt rendőrségi ingatlan) hasznosítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

  13.) Javaslat a 40/2003.(III.27.) Kormányrendelet alapján kárenyhítésre került
ingatlanok tulajdonosi felajánlásainak elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

Meghívott: dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
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14.)  Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  ingatlanok
értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására kiírt pályázat
elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

15.) Javaslat az ózdi belterületi 7908 hrsz-ú (Zeneiskola) ingatlan értékesítéséről
szóló 380/SzÜ 99/KH/2004.(V.20.) számú határozat módosítására  
(az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

16.) Javaslat  a  Baranyai  út  térségében  kialakítandó  építési  telkek  és  telek-
kiegészítések  értékesítési  feltételeinek  meghatározása  tárgyában  hozott
154/KH/2003.(VII.17.) sz. határozat módosítására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

17.) Javaslat  az  Ózd,  Vasvár  út  3-27.  sz.  alatti  üzletház  felújításának
előkészítésére

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

18.) Javaslat  az  Ózdi  Piaccsarnok  felújításához  benyújtásra  tervezett  pályázat
önerő szükségletének biztosítására

Előterjesztő:  ÓZDSZOLG Kht ügyvezetője

19.) Javaslat  a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  Alapító  Okiratának
módosítására

Előterjesztő: PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője

Meghívott: Egyed Gréta Területi Szociális Gondozási Központ vezetője

20.) Javaslat a Kissikátori Általános Iskola és az Ózd Bolyky Tamás Általános
Iskola intézményfenntartó társulásban történő működtetésére

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság
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21.) Javaslat az ózdi 1186 hrsz-ú Petőfi út 18-20. szám alatti lakásbérlemény nem
lakáscélú helyiséggé minősítésére

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

22.) Javaslat  a  Bűnmegelőzési  Közhasznú  Szervezet  helyiségigényének
elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

23.) Javaslat  a  Magyar  Szocialista  Párt  Ózdi  Szervezete  helyiségigényének
elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

24.) Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság munkájáról

Előterjesztő  :   Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

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

Előterjesztő: Polgármester

26.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

-.-.-

Benedek  Mihály elmondja,  több  kérdés  érkezett  a  hivatalhoz  a  TESCO
létszámfeltöltésével  kapcsolatban,  erről  Kiss  Sándor  fogja  tájékoztatni  a
testületet és a lakosságot.

Kiss  Sándor tájékoztatja  a  testületet  és  a  város  lakosságát,  hogy  a  TESCO
létszámfeltöltésével  kapcsolatban  több  esetben  jelentkeztek  a  város  lakói  az
önkormányzatnál  felvétel  céljából,  ezért  felvette  a  kapcsolatot  a  TESCO
illetékeseivel,  akiktől  tájékoztatást  kértek  milyen módon  fog  az  üres  állások
betöltése  megtörténni.  A TESCO erre a célra  egy ügyfélszolgálati  irodát  fog
nyitni, ahol a válogatások lesznek. Hasonló a helyzet a TESCO-ban található
üzlethelyiségek bérbeadásával kapcsolatban is. 

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy több olyan lakossági észrevétel
jutott  el  hozzájuk,  amely  a  parkoló-rendelettel  kapcsolatos.  A  parkolót
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üzemeltető társasággal megállapodtak abban, hogy a rendeletet és a szerződést
csak  év  végén  fogják  módosítani.  Addig  is  a  társaság  saját  hatáskörben  -  a
lakossági észrevételeket is mérlegelve és az önkormányzat kérését is akceptálva
- a következő módosításokat fogja bevezetni. Hétvégére azokon a területeken,
ahol  a  lépcsőházak  előtt  fizetőparkoló  működik,  hétvégi  parkolójegyet
vásárolhatnak az ott lakók 300 forintért. Megállapodtak a társasággal abban is,
hogy  a  városközponti  orvosi  rendelő  előtt,  a  rendelési  idő  alatt  a  parkoló
meghatározott ideig ingyen vehető igénybe. A Posta és az Autóbusz pályaudvar
melletti  parkolókkal  kapcsolatban  kifogásolták  a  város  lakói,  hogy a  Postán
eltöltött  10  percért  fizetni  kell,  ezért  kezdeményezték  a  társaságnál  ennek
megváltoztatását  is.  A következő ígéretet  kapták:  a Postánál  az automatát  át
fogják  állítani  augusztus  15-től  úgy,  hogy  képes  legyen  30  perces  ingyenes
parkolójegy  kiadására.  A  továbbiakban  elmondja,  hogy  a  BAZ  Megyei
Területfejlesztési Tanács 21-én ülésezett és a következő döntéseket hozták. Az
egészségügyi-gépműszer beszerzésre 8,4 M Ft-ot nyert a város, az Alkotmány
úti  Óvoda  felújítására  15  M  Ft-ot,  az  ÓZDSZOLG  Kht.  telephelyének
felújítására,  rendbetételére  21  M Ft-ot  ítéltek  meg,  illetve  az  orvosi  rendelő
felújítására 4,5 M Ft-ot biztosított  a tanács. Tájékoztatja a testületet továbbá,
hogy  a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  utolsó  részében  zárt
ülést  fog  elrendelni,  amely  során  a  testület  működéséről  kíván  tájékoztatást
adni.

1.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának   …/2005.(….)  számú  rendelet-tervezete  a
szennyvízcsatorna  beruházásokhoz  kapcsolódó  lakossági  önkéntes
közműhozzájárulásról szóló 28/2004. (XI.1.) számú rendelet módosításáról és
kiegészítéséről

Boda  István ismerteti,  a  közületi  szervek,  vállalkozások  meglévő
szennyvízcsatornára  történő  rákötésének  jelen  rendeletben  nem  szabályozott
ügyében a megállapodásra a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel.

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet megtárgyalta, és két módosító indítványt tesz: „9/A § (1) A rendelet
3. § (2) bekezdés, 4. § (3) bekezdés és 6. §-ban a „Pénzügyi Ügyosztály” helyett
a „Polgármester” szövegrész lép. (2) A közületi szervek, vállalkozások meglévő
szennyvízcsatornára  történő  rákötésének  jelen  rendeletben  nem  szabályozott
ügyében a megállapodásra a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel.”

Benedek  Mihály kéri,  a  módosítással  együtt  szavazzanak  a  rendelet-tervezet
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja
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Ózd Város Önkormányzatának  
24/2005.(VII.27.) számú rendeletét 

a szennyvízcsatorna 
beruházásokhoz kapcsolódó lakossági önkéntes 

közműhozzájárulásról szóló 28/2004. (XI.1.) számú rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szennyvízcsatorna
beruházásokhoz  kapcsolódó  lakossági  önkéntes  közműfejlesztési
hozzájárulásokról  szóló  28/2004.(XI.1.)  számú rendeletét  az  alábbiak  szerint
módosítja illetve egészíti ki.

1. §

A Rendelet az alábbi, 9/A §-sal egészül ki:

„9/A  §  (1)  A  rendelet  3.  §  (2)  bekezdés,  4.  §  (3)  bekezdés  és  6.  §-ban  a
„Pénzügyi Ügyosztály” helyett a „Polgármester” szövegrész lép.

(2) A  közületi  szervek,  vállalkozások  meglévő  szennyvízcsatornára
történő rákötésének jelen rendeletben nem szabályozott ügyében a
megállapodásra  a  Képviselő-testület  a  Polgármestert  hatalmazza
fel.”

2. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

2.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.(….)  számú  rendelet-tervezete  a
gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  módosított  6/2002.
(II.27.) számú rendeletének módosításáról

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja,  a  rendelet  szerint  szeptember 1.  és  a
december 31. közötti időszakban az általános iskolák tanulói számára szociális
étkeztetést nyújt. A jogosultak száma 1251 fő, ebből eddig 465 fő nem étkezett.
E rendelettel  azonban lehetőség nyílik  az ő étkeztetésükre is.  Az eddigiektől
eltérően lehetővé válik, hogy azok a gyerekek, akik a jogosultsági értékhatárt
nem érték el vagy meghaladták azt, úgy vehetik az ingyenes étkeztetést igénybe,
hogyha van olyan gyermek az iskolába, aki jogosult az ingyenes étkeztetésre, de
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nem óhajtja azt igénybe venni, akkor annak a helyébe léphet. Az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Bizottság, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

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

dr. Horogh Lajos észrevételezi, hogyha az ac) 1. pontja azt tartalmazza, hogy
„1-4 évfolyamon tanuló gyermek részére”, akkor a 2. pont szerint azt kellene
leírni, hogy az „5. évfolyamtól tanuló gyermek részére”. Ha eredeti formájában
hagyják  a  megfogalmazást,  akkor  az  5.  évfolyamos  gyerekekre  nem  fog
vonatkozni a rendelet? Javasolja a módosítását.

dr.  Pallagi  Istvánné egyetért  a  módosítással.  Javasolja  a  következőképpen
megfogalmazni: „az 5. évfolyamtól tanuló gyermek részére:”

Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  módosítással  együtt  a  rendelet-tervezet
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának 
25/2005.(VII.27.) számú rendeletét

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
módosított 6/2002.(II.27.) számú

rendeletének módosításáról

A gyermekek védelméről  és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi  XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt) 18-21. §, 28. §, 131. § és 148. § (7) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a  gyermekek  védelméről  és  gyámügyi  igazgatásról  szóló  módosított  6/2002.
(II.27.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §

Az R. 3. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3)

a) A természetbeni ellátás:

ac) általános iskolában tanuló gyermek részére:
1. 1-4 évfolyamon tanuló gyermek részére

- iskoláztatási támogatás,
- vásárlási utalvány;

2. az 5. évfolyamtól tanuló gyermek részére:
- iskoláztatási támogatás,
- étkezési térítési díj,
- vásárlási utalvány.”

2. §

A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

Záró rendelkezések

Ez  a  rendelet  2005.  szeptember  1.  napjától  lép  hatályba,  rendelkezéseit  a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
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Melléklet a 25/2005. (VII.27.) számú rendelethez
(1. sz. melléklet a 6/2002. (II. 27.) számú rendelethez)

K i m u t a t á s  
az oktatási intézmények részére átutalandó összegekről

étkezési térítési díj bölcsődei ellátási     óvodáztatási iskoláztatási 
     támogatás       támogatás  támogatás 

Bölcsődei ellátásban részesülő gyermek - 400 Ft 

Óvodai ellátásban részesülő gyermek - 400 Ft 

Ózdi fenntartású általános iskolák 
- 1-4. évfolyamon tanuló gyermek részére                          -  300 Ft
- 5. évfolyamtól tanuló gyermek részére

- napközi 1.700 Ft     300 Ft
- ebéd 1.200 Ft     300 Ft

Megyei fenntartású általános iskola
Általános Iskola, Speciális Szakisk.

- napközi 2.000 Ft
- ebéd 1.300 Ft
- kollégium 3.500 Ft

Középiskolában tanuló gyermek 
Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk. 1.650 Ft
József A. Gimn. és Eü. Szakközépisk. 1.800 Ft
Gábor Á. Ipari Szakképző Iskola 1.800 Ft
Bródy I. Ipari Szakközépiskola 1.650 Ft 

11



2/A.) napirend

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

Filipcsin Károly elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet
megtárgyalta,  elfogadását  egyhangúlag  támogatja.  Az  indoklás  mindenre
kiterjedően, alaposan tartalmazza a módosítás szükségességét.

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának  
26/2005.(VII.26.) számú rendeletét 
az önkormányzat tulajdonában lévő

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

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

1. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)  A  lakások  és  helyiségek  elidegenítését  a  Polgármesteri  Hivatal  az

önkormányzati  lakások  és  helyiségek  mindenkori  kezelőjével
(továbbiakban:  kezelő)  ügycsoportonként  egyeztetve,  együttműködve
végzi.”

2. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §
Az önkormányzat  tulajdonában lévő lakások  és  helyiségek elidegenítéséről  a
kezelő  és  a  Polgármesteri  Hivatal  illetékes  ügyosztálya  (ügyosztályai)  által
készített előterjesztés alapján a Képviselő-testület dönt.”
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3. §
A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a vevő vagyoni és jövedelmi helyzetét figyelembe
véve legfeljebb egy éves időtartamra részletfizetést vagy halasztott fizetést
adhat.”

4. §
A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.  §
A helyiség vételára legalább a forgalmi érték 100 %-a. A Képviselő-testület a
vevő vagyoni és jövedelmi helyzetét figyelembe véve legfeljebb a vételár 50 %-
áig,  legfeljebb  egy  éves  időtartamra  részletfizetést  vagy  halasztott  fizetést
adhat.”

5. §
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

(1)A jogosult  elővásárlási jogával a vételár összegét tartalmazó eladói ajánlat
kézhezvételétől számított  45 napig írásban élhet.

(2)A jogosult az önkormányzati helyiség megvételére vonatkozó eladói ajánlat
elfogadása esetén, az elfogadástól számított 90 napig köteles az adás-vételi
szerződést megkötni.”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a 3-5. §-ait 2005. január 1-
jétől kell alkalmazni. 

-.-.-

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

3.) napirend

Javaslat a 2005. évi költségvetés előirányzatainak módosítására

Benedek Mihály elmondja,  hosszú évek óta nem volt  arra példa,  hogy az év
közepén  a  Képviselő-testület  többletfeladatokat  vállalhasson  fel.  Az
előterjesztés  melléklete  48  tételben  sorolja  fel  azokat  a  kiadásokat,  amelyek
összesen  603  M  Ft-tal  növelik  meg  az  éves  költségvetésben  jóváhagyott
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kiadásokat.  Ennek  nagy  része,  kb.  70  %-a  beruházási,  felújítási  célú
felhalmozási kiadás. Az előirányzatokhoz nem kíván külön magyarázatot fűzni,
mert mindenegyes tétel a melléklet sorrendje szerinti sorszámozással tartalmaz
rövid indoklást az előterjesztés szöveges részében. Hangsúlyozza, hogy az idei,
vagyonértékesítésből  származó  többletbevételek  eredményeként  az  év  végén
280 M Ft olyan céltartalékkal  zárható az év, amely a 2006. évi beruházási –
felújítási  lehetőségeket  növeli,  javítja.  Mindezek  hangsúlyozásával  át  kell
gondolni  azt  is,  hogy  a  működtetés  terén  számolni  kell  a  kiadások
visszafogásával, különösen a kiadások növekedésének erőteljes korlátozásával.
Ellenkező esetben ezt a fejlesztési forrást kellene a működtetéshez felhasználni.
Márpedig  az rendkívül  kedvezőtlen  lenne,  felélné a város jövőbeni  forrásait,
ráadásul  ez  nem jelentene  megoldást,  hiszen  a  tartalékot  csak  egyszer  lehet
elkölteni. Erre utal az előterjesztés vastag betűs megfogalmazása, mely szerint
már a jövő évre vonatkozó költségvetési koncepcióban meg kell fogalmazni a
működési  célú  pénzeszközöket  felhasználó  intézmények,  a  támogatásokban
részesülő  egyéb  szervezetek  részére  kiadásaik  áttekintésének  igényét.  A
Képviselő-testületnek  nem  javasoljuk,  hogy  kiadásokhoz  konkretizálja  az
esetleges visszafogások mértékét is. Azt az intézmények, a gazdasági társaságok
tudják legjobban eldönteni, hogy a dologi kiadásoknál, a létszámnál, a bérnél
tudnak-e legkisebb feszültségek mellett megtakarításokat elérni. Nagyon fontos
azt  látni,  hogy  a  megtakarításoknál,  az  arra  való  törekvésnél  ne  a  jelenleg
ellátott feladatok változatlan továbbvitelében gondolkodjanak, hanem indokolt
esetben  kerüljön  sor  bizonyos  feladatok  elhagyására,  kevésbé  költségigényes
módon  történő  végrehajtására,  hiszen  csak  addig  lehet  kötelezettségeket
vállalni,  ameddig  arra  anyagi  fedezet  van.  Különösen  így  van  ez  a  tartós
kötelezettségeknél,  az  intézmények  fenntartásánál  és  a  különböző
önkormányzati  támogatásoknál.  Mindezek  figyelembe  vételével  kéri  a
költségvetési  előirányzatok  módosítására  vonatkozó  javaslat  megvitatását  és
elfogadását.

Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság kétszer tárgyalta meg a 2005. évi
költségvetés  módosítására  tett  előterjesztést.  Megállapította,  hogy  az
előterjesztés megalapozott, a bevételek jelentősen nőttek és így további jelentős
költségvetési kiadásokra kerülhet sor. Emlékezzenek vissza, hogy a 2005. évi
költségvetést 9,8 Mrd Ft bevétellel és 10,1 Mrd Ft kiadással tervezték. A hiány
328 M Ft volt. Jelen módosításban a bevétel 10,772 M Ft, amely napokon belül
a pályázatokkal 52 M Ft-tal növekedni fog még, így meghaladja majd a 10,8
Mrd  Ft-ot.  Úgy  gondolják,  év  végére  megközelíthetik  a  11  Mrd  Ft-ot.  A
költségvetés  lényegében  hiánymentes  és  a  működési  hiányt  sikerült
megszüntetni.  Felhalmozási  célra  250  M  Ft-ot  szükséges  felvenni,  valamint
külön  kezelnek  280  M  Ft-ot,  amely  felhalmozási  célú  tartalék.  Jelzi  és  az
előterjesztés 13. oldala is arról szól, hogy ebben az évben elrendezett 74 M Ft
működési hiány a béremelések áthúzódó hatásával a 160 M Ft-os nagyságrendet
is elérheti.  Ennek kigazdálkodására az ágazatoknak a 2006. évi  költségvetési
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koncepciónál kell javaslatot tenni. A bevételeknél kedvezőtlen az iparűzési adó
csökkenése, amely távlati  kezelésével egyébként is sok gond lesz. Kedvező a
TESCO és  a  Sinergy  Kft.  beruházása,  amely  az  önkormányzat  történetében
további  jelentős  fejlesztéseket  és  sok  kommunális  munka  elvégzését  teszi
lehetővé.  Ezek közül  is  célszerű kiemelni  néhányat:  +125 M Ft a négy éves
útfelújítási  program befejezéséhez,  ezen kívül  a kommunális  munkákra is jut
minden területen. Ennek kisebb részét ütemezik nyárra és szeptember végéig a
bevételek  értékelése  után  sor  kerülhet  egy  második  ütemre  is.  Az  1.  sz.
választókerületet  illetően  a  Radnóti  úti  vízvezetékre  3,2  M  Ft,  2.  sz.
választókerületben  a  Polgármesteri  Hivatal  melletti  járdára  510  E  Ft,
szennyvíztárolóra 600 E Ft jut.  A 3. sz. választókerületben a garázsfeljáró út
régi  igénye  900  E Ft  volt,  de  ez  a  2005.  évi  útfelújítások  között  szerepelt.
Javasolja  a  patika  melletti  lépcső  rendbetételéhez  átcsoportosítani.  A  4.  sz.
választókerületben  elkészült  a  Bibó  úti  járda,  amelyhez  +500  E  Ft-ra  volt
szükség.  Az  5.  sz.  választókerültben  a  Bolyky  T.  Úti  Iskola  udvarának
felújítására  350  E  Ft,  a  Kölcsey  út  rendezésére  500  E  Ft  plusz  összeget
határoztak  meg.  A  6.  sz.  választókerületben  a  Zalai  út  térségére  1,2  M  Ft
önkormányzati  hozzájárulást  biztosítanak  fa-játékokra.  Pluszként  javasol  a
táblai területre 600 E Ft-ot beépíteni egy járda rendbetételére. Csépány-Somsály
területén a játszótér felújítása 250 E Ft-tal megoldható, a salakozás pedig 50 E
Ft-tal. Center területén játszótér felújítására 600 E Ft támogatást biztosítanak.
Uraj-Susa területén a művelődési házak felújításának befejezéséhez 800 E Ft-ot
biztosítanak.  Szentsimonban  1  M  Ft-ot  biztosítottak  pályázat  benyújtására,
azonban a pályázat nem nyert, így javasolják, hogy ebből az összegből a volt
iskola felújításához 500 E Ft-ot biztosítsanak. Sor kerülhet a Vasgyári temetői
ravatalozó  felújítására  2,1  M Ft  értékben.  A kórház  igazgatósági  épületének
lépcső felújítása 1,5 M Ft-ba kerül.  Nagyon lényeges,  hogy az állam az 1-4.
évfolyamon  tanulók  részére  ingyenessé  tette  az  étkeztetést,  amely  1251
gyermeket érint. Ez éves szinten 30 M Ft támogatást jelent, amely az eddigiek
mellett még 456 gyermek étkeztetését teszi szükségessé. Ehhez az előterjesztés
12  M  Ft-ot  biztosít.  Úgy  gondolja,  ez  mindenképpen  jelentős  előrelépés  a
gyermekétkeztetés  területén.  A  város  évek  óta  az  étkeztetésre  sokat  költött,
rendbe  tette  az  óvodai,  az  iskolai  étkeztetést,  korszerűsítette  a
főzőkapacitásokat, sor került a melegítőkonyhákra is, amelyek közül sok nem
felelt  meg  az  előírt  követelményeknek.  Nagyon  jelentős  lehet  az  integrált
foglalkoztatási  modell  indítása  is.  Kérés  volt,  hogy  a  Gazdaságfejlesztési
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság a városi televízió elhelyezési körülményeit
vizsgálja meg. Tájékoztatja  a testületet,  hogy ezt  a szeptemberi  ülésre vissza
fogják hozni. A Pénzügyi Bizottság támogatja a polgármester úr azon javaslatát,
mely szerint az ALDI Kft. részére a pénzügyi teljesítés ne kerüljön beépítésre,
ez  nem is  fog  megtörténni,  valamint  azt,  hogy  Kissikátor  és  Királd  társult
települések kapják meg 2005. évre a költségvetési keretből a 2.855.000 Ft-ot,
amely  összeg  2006.  év  eleji  normatív  elszámoláskor  fog  megtörténni.  Fenti
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változásokkal  a  Pénzügyi  Bizottság  a  2005.  évi  költségvetés  módosítását
egyhangúlag javasolja elfogadásra.

Erdősi  János elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  együttes  ülésén  megtárgyalta  a
költségvetés módosítására benyújtott javaslatot. Örülnek neki, hogy a lakosság
komfortérzetének növelése érdekében esedékessé vált fejlesztések 10-11 M Ft
nagyságrendet  tesznek  ki,  valamint  végre  apróbb,  néhány  százezer  forintos
témákban olyan előrelépések történhettek,  amelyekre az elmúlt  években nem
volt példa. A két bizottság a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a testületnek.

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, örömüket fejezi ki, hogy a városban – ha kisebb lépésekkel is –
fejlesztések indulhattak el. Mint a 9. számú választókerület képviselője kéréssel
fordul  a  polgármester  úrhoz.  A  módosítás  tárgyalása  közben  egy  komoly
lakossági  probléma  jutott  tudomására  az  ún.  Kazinczy  úti  24  garázsos
garázssorral  kapcsolatban,  amely  még  a  tanácsi  időkben  létesült.  Az  évek
bizonyították,  hogy  a  csapadékvíz-elvezetés  nem  működik  szakszerűen,  a
magántulajdonban  lévő  ingatlanokat  eső  esetén  veszélyezteti.  Az  építésügyi
hatóság javasolja a csapadékvíz-csatorna felújítását, ezért kéri, hogy az ülésen
jelenlévő garázstulajdonosok segítségkéréséhez járuljanak hozzá.

dr.  Bárdos  Balázs elmondja,  Hódoscsépány-Somsály  településrészen  egyre
nagyobb  szakaszon  épül  meg  a  járda.  Úgy  gondolja,  kb.  200-300  E  Ft-ból
megoldható lenne, hogy a Deák úti elágazástól a város felé vezető útig tovább
építsék a járdát.

Kiss  Sándor kéri,  hogy  a  Fogtechnika-Cipóhíd  közötti  terület  felújításának
megterveztetésére 800 E Ft-ot különítsenek el.

Fazekas  Zoltán nem  tudja  támogatni  a  költségvetés  módosítását,  mivel  a
polgármester úr által említett javaslatokkal tovább növekszik a kiadási oldal. A
javaslatok  nagyobb  részével  egyet  tud  érteni,  de  van  olyan,  amelyet
semmiképpen  sem  tud  támogatni.  Megemlíti,  hogy  a  Városháza  bővítéssel
kapcsolatos  költség-túllépésekkel  olyan többletek  jelentkeztek,  amelyek előre
nem voltak  betervezve.  28  M Ft-os  többlet  kiadás  jelentkezett  azzal  együtt,
hogy  még  állandó  munkák  is  vannak.  Megemlíti,  hogy tudomása  szerint  az
Alterra Kft., mint fővállalkozó, néhány ózdi céget és személyt is foglalkoztatott
az építkezés lebonyolításakor.  Információi  szerint  a Kft.  ezeknek a cégeknek
késedelmesen fizet  vagy nem mutat  megfelelő  fizetési  hajlandóságot.  Kéri  a
polgármester urat járjon közben, hogy a munkáért járó díjazásokat kapják meg
az érintettek. Az ÁMK melletti terület eladásával kapcsolatos sikerdíj kérdése a
határozat  mellékletében  is  szerepelt,  most  viszont  azt  tartalmazza,  hogy  az
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ALDI Kft. nem most kapja meg a 90 M Ft-ra becsült közvetítői megbízási díjat.
A  szöveg  félrevezető,  mert  azt  tartalmazza,  hogy  azért  nem  kapja  meg  az
összeget a Kft., mert eddig nem nyújtott be teljesítményigazolást. Úgy gondolja,
teljesítményigazolásra nincs szükség, mert ha a szerződés hatályos, akkor egy
számla benyújtás is elégséges. Az elmúlt időszakban arról is hallhattak, hogy az
értékesítések és a beruházások megvalósulása a városvezetés érdeme - kiemelve
Kiss Sándort -,  amiért megkapták saját jutalmukat a múlt havi ülésen. Ebben az
esetben nem tudja  miért  van szükség egy közvetítő  cégre.  A hosszú lejáratú
hitel  felvétele  is  szerepel  a  mai  ülés  napirendje  közt,  amelyet  fejlesztések
megvalósításához kívánnak felvenni. Kérdése, hogy ez a Polgármesteri Hivatal
bővítéséhez felvett 250 M Ft vagy pedig újabb 250 M Ft felvételét jelenti. Nem
tanácsolja  a  felvételét,  mert  ez  egészen  2014-ig  terheli  kamataival  együtt  a
város  önkormányzatának  költségvetését.  Van  még  néhány  apróság,  amely
szemet  szúrt  számára,  mert  ezekről  nem tudja  milyen  hatáskörben  született
döntés, pl. a megyei közgyűlésben egy címer elhelyezése, amely 400 E Ft. Nem
tudja miért van erre szükség. Az előterjesztés 13. oldalán kiemeltek egy részt,
amely  szerinte  olyan  jelentős  kötelezettségvállalást  jelent,  amely  a  jövő  évi
intézményműködésben zavarokat okozhat.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  Egészségügyi,  Szociális  és
Családügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag  támogatja  az
előterjesztésben  foglaltakat.  Ez  a  módosítás  az  egészségügyi  és  szociális
területen  nem  igényel  többletforrást,  de  elősegíti  az  intézményi  feladatok
megvalósítását.  Pozitívumként  értékelik  a  rendelő  felújításához,  a
tanulóbérletek  szintre  hozásához,  valamint  a  gyermekétkeztetés  feltételeinek
megteremtéséhez nyújtott támogatást.

Zsolnai Piroska elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.

Obbágy Csaba úgy gondolta, mivel hosszú lejáratú hitel felvételére kerül sor,
nem lehet újabb igényekkel előállni. Kötelességének érzi, hogy az Álmos vezér
úton csapadékvíz-elvezetésre 600 E Ft-ot igényeljen.

Rontó József a költségvetés módosításával kapcsolatosan néhány általa fontos
dologra hívja fel a figyelmet. Az elmúlt időszakban az önkormányzat pályázati
és értékesítési bevételei növekedtek, így a beruházások és fejlesztések területén
is előrelépés történt. Felhívja a figyelmet - mint ahogy az előterjesztés is teszi -
az eladósodás veszélyére. A működési hiány 110 M Ft-ra emelkedik 70 M Ft-
ról, két hosszúlejáratú kölcsön és annak kamatai fognak jelentkezni. Nem látni,
hogy a jövő évi költségvetés milyen megszorító intézkedéseket fog tartalmazni.
A költségvetésben olyan túllépések fordulnak elő, amelyek hosszú távon nem
tarthatók.  A tervezés,  kivitelezés  során  sokkal  szigorúbb  és  következetesebb
munkára  van  szükség,  de  nemcsak  az  intézmények  gazdálkodását  illetően.
Vitatja  azt,  hogy  az  intézmények  jövőre  meg  tudják  oldani  azt,  amit  előre
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jeleznek  számukra.  Stratégiai  kérdésekről  van  szó  az  oktatás,  egészségügy,
szociálpolitika  területén,  amely problémákra egyértelmű válaszokat  kell  adni.
Nagy örömmel vette tudomásul, hogy a Sajóvárkonyi iskolában indul egy ún.
egész  napos  osztály.  A  kibontakozás  felé  vezető  útnak  tartja,  hogy  a
leghátrányosabb  helyzetű  iskolák  esetében  évről-évre  -  ahogy  az  anyagi
lehetőségeik  engedik  -,  egyre  több  egész  napos  osztály  szervezése  fog
megindulni.  A  továbbiakban  elmondja,  végignézte  hogyan  realizálódnak  a
Volán részére nyújtott támogatások. Szerinte ez felülvizsgálatra szorul, mert a
normatív támogatásokból levonva az összegeket, több, mint amit a költségvetés
meghatároz. Örül annak, hogy a 90 M Ft-os közreműködői sikerdíj kifizetésére
nem kerül sor. Meggyőződéssel hiszi, hogy ennek sem jogi, sem tartalmi alapja
nincs. Úgy gondolja, hogy a költségvetés módosítása sok apró igényt kielégít,
azonban  a  stratégiai  lépésekben,  előremutatásokban  hiány  van.  Ezért  ő
elfogadni nem tudja.

dr. Horogh Lajos hiányolja az előterjesztésből azt a részt, amely a költségvetés
jelenlegi  helyzetének  értékelésével  foglalkozik,  mivel  nem  méri  fel  annak
tapasztalatait,  nem mutatja  be  elég  élénken  a  változásokat.  Nem mellékeltek
tervet, amely alapján meg lehetett volna állapítani, kezelhető-e a helyzet vagy
sem. Amennyiben külön értékeli az egyes részeket, akkor örülni lehet a bevétel
növekedésnek.  Meg  kellene  nézni  azonban,  hogy  milyen  kötelezettségeket
tartalmaz. Meg kellene vizsgálni, figyelembe venni a pénzügyi kötelezettségek
év végéig terjedő nagyságát és felmérni a jövőben az önkormányzatokra váró
gondokat. Számolni kell a jövőben az iparűzési adó körüli intézkedésekkel. Ezt
az önkormányzatok mivel fogják pótolni? Nem kis összegről van szó, ezért oda
kellene  figyelni,  mert  egy  váratlan  nehézség  kényszerhelyzetet  okozhat.
Meggyőződése, megengedhetetlen, hogy terveznek valamit erre az évre és év
végére  kiderül,  hogy  kétszer  ennyibe  kerül.  Ilyen  pl.  a  Városháza  bővítés,
amelyre tavaly azt  mondták,  hogy 379 M Ft-ból  megvalósítható  lehet,  aztán
kiderült, hogy 411 M Ft-ra van szükség. Közel 30 M Ft-ot meghaladó az eltérés.
Az előterjesztés 6. oldalán található, hogy a kivitelezők olyan többlet-munkára
nyújtottak  be  számlát,  amelyet  az  eredeti  terv,  illetve  szerződés  nem
tartalmazott.  Kérdése,  hogy  ez  a  komoly  költséggazdálkodás?  Nem  tudták
eldönteni  ezt  hamarabb?  Itt  az  Alterra  Kft.  és  az  ALDI  Kft.  szerződéseire
gondol.  Hangsúlyozza,  ha  szerződést  kötnek,  akkor  legyenek  kellően
figyelmesek.  Az  ALDI  Kft-vel  kötöttek  egy  szerződést  2003.  júliusában,  a
szerződés  időtartamáig  kellett  volna  a  megbízónak  teljesíteni.  A  következő
szerződés december 5-én járt le. A szerződés 7. pontja szerint még 6 hónapig
érvényesíthető szerződéskötés nélkül a díjra vonatkozó összeg, azonban ez is
letelt.  2004.  júliusában  is  kiutaltak  egy  összeget  részükre.  A  szerződés  9.)
pontja  szerint  a  6  hónap  vége  után  bárkivel,  minden  szerződéses  fizetési
kötelezettség  nélkül  szerződést  köthetnek.  A  TESCO  miatt  miért  kellett  6
hónappal a szerződés lejárta után a szerződést meghosszabbítani? Szerinte erre
nem lett volna szükség, elég lett volna a TESCO-val egy szerződést megkötni.
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Kovács  Béla hangsúlyozza,  a  költségvetés-módosítás  eddig  minden  évben
lehúzásokat  tartalmazott.  Tavaly  vissza  kellett  vonni  olyan  stratégiainak
mondott  fejlesztéseket,  amelyeknek most  már a többszörösét  hajtották  végre.
Úgy veszi észre, vannak olyan képviselők, akik már ennek sem tudnak örülni.
Elhiszi, hogy van, akinek az a dolga, hogy hibát találjon, de azért maradjanak a
realitásoknál.  Örvendetes,  hogy  egyszer  végre  elég  lesz  a  pénz  év  végéig.
Hozzáteszi, nem tartja a 11 Mrd Ft-hoz kapcsolódó 250 M Ft-os hitelállományt
olyan nagynak. Egyszerűen nevetséges, hogy egyesek azt állítják, ez működési
zavarokat  okoz.  Ehhez  képest  ennek  sokszorosát  kezelte  már  a  Pénzügyi
Ügyosztály. Az az egy ellenvetése van, hogy ne csak az oktatási intézményeknél
nézzenek szét, hanem a többi ágazatnál is. Konkrétan Sajóvárkony esetét említi,
amely terület részére 4,4 M Ft-os rehabilitációs keretet szavaztak meg az elmúlt
hónapokban. Ezen felül 3 M Ft-ból történt egy járdaépítés a polgármester saját
keretéből.  Ennek ellenére  támogatja  a  600 E Ft-os  igényt.  Az önkormányzat
jelenlegi vezetése nem fél bevallani, hogy ha valami nem sikerül tökéletesen. 

Fazekas Zoltán pontosítja, hogy nem a 250 M Ft-os hitel felvételét kifogásolja.
Úgy állítják  be,  hogy  nullszaldós  a  város  költségvetése,  ugyanakkor  hosszú
lejáratú  hitelt  vesznek  fel,  amellyel  8-10  évre  elkötelezi  magát  az
önkormányzat.  Ehhez  még  hozzájön  a  már  felvett  Városháza-építés  hitele.
Kovács  Béla  kényszerképzetéből  kiábrándító  számára,  hogy magára  vette  az
elmondottakat.

dr. Horogh Lajos elmondja, a költségvetési rendelet rögzíti az aktív és passzív
oldalt,  érzelmeket  viszont  nem tartalmaz.  Úgy gondolja,  nincs  olyan  dolog,
amelyet  jobban  ne  lehetne  végrehajtani.  Nem szólt  arról  sem, hogy jó  célra
vannak-e ezek az összegek fordítva.  Örül  annak is,  hogy jelentős  mértékű a
többletbevétel, és több problémát is meg lehetett oldani. Azt kérte, nézzék meg
a másik oldalt  is,  tárják fel  a  gondokat,  problémákat,  jó-e  az,  hogy mindent
költségtúllépéssel  fejeznek  be?  Nem  célszerű-e  ezen  változtatni?  Esetleg
„felülről” diktáltak a vezetésnek? Ebben a városban él, ennek a városnak a javát
akarja, ezért ha észrevétele van, akkor azt javító szándékkal elmondja. Vannak
megszívlelendő dolgok, amelyet mindannyiuknak tudomásul kell venni, mivel
így  tudnak  csak  tovább  lépni.  Köszöni,  hogy  a  Rontó  Józseffel  közösen
benyújtott javaslataikat figyelembe vették. Megnyugtatta Boda István, hogy az
1.) pontban foglaltakkal a Pénzügyi Bizottság foglalkozni fog.

Rontó József szerint mielőtt glóriát rajzolnának egymás feje fölé, nézzék meg,
hogy a vagyonértékelésből mennyi bevétele van az önkormányzatnak. Ez nem
jelenti azt, hogy évek múlva is ilyen helyzetben lesz a város. Azok a társadalmi
súlyos gondok, amelyekkel a város küszködik, azok megvannak. Lépnek előre,
tudnak beruházni, de ez nem jelenti azt, hogy hiba nélkül dolgoznak. Most kell
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okosnak,  bölcsnek  lenni,  előremutató  dolgokat  megbeszélni  a  társadalommal
együtt, mert nehézségek jönnek.

Boda István elmondja, 411 M Ft-ba kerül a Városháza beruházása, továbbá az
intézmények is tudtak működni. Az intézmények esetében nincs baj, azonban a
további gondoskodás elvárható. Az anyag is erre hívja fel a figyelmet. A testület
mindig intézménybarát  volt,  és elrendezte a dolgokat.  Hangsúlyozza,  szerinte
nem annyira rossz a helyzet. Teljesen egyetért Rontó Józseffel az egész napos
osztályt illetően, ahol két napközis csoport van, ott nincs akadálya annak, hogy
átalakítsák  az osztályt.  A gyermekétkeztetés  4.000 főig el  van rendezve,  bár
ennek ellenére sem lesz soha hibátlan a munka. Ha túllépések jelentkeztek és
igények  voltak,  akkor  azt  visszahozták  a  testület  elé.  Bizonyos  módosítási
lehetőségek vannak. Nagyon sokan várták a Sinergy-t is; van egy második ütem
is, de a bevételek később jönnek. Van egy jelentős beruházási céltartalék, amit a
testületnek kell meggondolnia hová fogja elkölteni. Úgy gondolja, nem rossz a
költségvetés,  nem  kellene  azért  mert  1-2  tétellel  nem  értenek  egyet,  a
fejlesztésekkel szembeállni.

Filipcsin  Károlyt  zavarja,  amikor  azt  hallja,  hogy  a  költségvetés
sikerpropaganda. Véleménye szerint az. A képviselők láthatták, hogy aki kért,
az  kapott.  Hangsúlyozza,  a  multik  nagyon  ritkán  tárgyalnak  közvetítő  cég
nélkül.  Úgy  érzi,  minden  olyan  előirányzatot  tartalmaz  az  anyag,  amely
elvárható volt.

Kispap  Károly a  hitel  felvételének  kérdésével  kapcsolatban  elmondja,  a
költségvetésben van egy 180 M Ft-os hitel hivatalbővítésre, és van egy 255 M
Ft-os az éves költségvetésben fejlesztési  feladatokhoz.  Ez a hitel  az, amit év
elején  a  testület  jóváhagyott.  Hozzáteszi,  a  jelenlegi  hitelt  8  évre  tervezik
felvenni,  amelynek  az  éves  terhe  jövőre  kb.  43  M  Ft  lesz.  Ahogy  a
tőketörlesztés  történik,  egyre  csökken  a  teher,  éves  szinten  egy  viszonylag
könnyen  elviselhető  terhet  jelent.  Kijelenti,  nem  azonos  azzal  a  működési
hitellel,  amit  éveken  keresztül  toltak  maguk  előtt.  Arról  van  szó,  hogy  a
költségvetésben  a  működési  hiány  70  M  Ft.  A  szeptemberi  4,5  %-os
bérfejlesztésnek 25 M Ft-os kihatása van, amelynek a jövő évi többlete 110 M
Ft. Anélkül, hogy ismernék a jövő évi költségvetési alappozíciókat, kb. 180 M
Ft-os nagyságrendű olyan hiány jelentkezik a költségvetésben, amely ez évről
képződik. Erről szól a költségvetésben a vastagított rész, a 180 M Ft-ot el kell
tüntetni,  hogy  a  jövő  évi  költségvetést  ne  terhelje.  Százalékos  arányban
csökkentésre kerül az induló előirányzat, de erre a költségvetési koncepcióban
fognak választ adni. A 150 M Ft-os hitel annak áthidalására szükséges, amelyek
értékesítésből  nem  azonnal,  hanem  csak  később  jelentkeznek  bevételek,  a
számlák viszont hónapokkal előtte.
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Benedek Mihály a hármas bizottsági  ülésen elhangzottakra  kíván visszatérni.
Egy konkrét dolog, amiről az ügyosztályvezető úr nem adott  tájékoztatást, ez
pedig  a  címer  elhelyezése.  A  Megyei  Közgyűlés  elnökasszonya  a  megye
valamennyi városát megkereste, hogy elhelyezi a BAZ Megyei címer mellé a
városok címerét  is.  Azt válaszolta,  hogy igen, szeretnék ha ott  lenne az ózdi
címer  is  a  megyeháza  dísztermében.  Dr.  Horogh  Lajos  képviselő  úrnak
elmondja,  hogy  a  féléves  beszámolót  szeptemberben  fogják  testület  elé
terjeszteni. Új bevételek képződnek, amelyet igyekeznek felhasználni úgy, hogy
a város pozitív megjelenését elősegítsék. Az iparűzési adóval kapcsolatban: úgy
gondolja, a kormány és a parlament megfelelő módon fogja ezt EU-konformmá
tenni  és  nem okozhatja  az  önkormányzatok  ellehetetlenülését.  Azt  is  reméli,
mint polgármester, hogy iparűzési adó megszüntetésével kiegyenlítődnek azok a
területi  különbségek,  amelyek  évek  óta  megfigyelhetők  voltak  pl.  Ózd  és
Tiszaújváros között. Azt várja, hogy ezt a nem mindig előnyös különbségeket
igazítja  ki  az  új  finanszírozási  rendszer.  Ehhez  viszont  szükséges  a
közigazgatási  reform és a kistérségek szerepének további erősítése.  Felkéri  a
Pénzügyi  Bizottságot,  hogy  vizsgálja  meg  a  költségtúllépéseket,  azok  miből
adódtak,  figyelmetlen  volt-e  valaki  vagy  pedig  p.  abból  adódtak,  hogy  az
önrészt  azért  kell  megemelni,  mert  hiába  csökkentik  a  műszaki  tartalmat,  az
alapján nem elég az így megvalósítandó feladatra sem. Örül, hogy mind jobban
kezd az EU-s pályázati rendszer elterjedni Magyarországon. Úgy gondolja, ez a
ROP 2.2-es pályázatnál  figyelhető meg. Az igényekkel  kapcsolatban Obbágy
Csabától megkérdezi, az Álmos vezér út csapadékvíz-elvezetése 300 E Ft-ból
megoldható-e, mert maga is a helyszínen többször látta a problémát, de ennyi
pénzt elegendőnek tart.

Obbágy Csaba elfogadja a módosítást.

Benedek  Mihály támogatja  a  másik  három módosító  javaslatot  is,  örül  neki,
hogy ezek megoldása a lakossági igényeknek megfelelően elkezdődhet, főleg a
Táncsics  telepi  garázs  soron.  Ezek  jogos  észrevételek,  nem  lesz  elég  pénz
mindenre, de elkezdődhet egy olyan folyamat, amely egy végső megoldás felé
viheti el a dr. Bárdos Balázs, Nagybalyi Géza illetve Obbágy Csaba képviselő
úr kérését. Boda István módosító javaslatait, mint előterjesztő, támogatni tudja. 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak az elhangzott módosító javaslatok elfogadásáról.

A Képviselő-testület  19  igen  szavazattal,  5  nem,  1  tartózkodás  mellett  a
módosító javaslatokat elfogadja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 19 igen szavazattal,  5 nem, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:

167/KH/2005.(VII.26.) számú Határozat

Tárgy: A 2005. évi költségvetés előirányzatainak módosítása 

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megvitatta és ennek alapján az
alábbi határozatot hozza.

1.) Az Önkormányzat 2005. évre előirányzott bevételeit a Képviselő-testület a
melléklet  I/b.  7-12.  pontjaiban  felsoroltak  szerint  tartja  indokoltnak
módosítani.

2.) Az Önkormányzat  2005.  évi  kiadásainak módosításánál  a melléklet  II/b.
8-53. pontjaiban foglalt változásokat kell figyelembe venni.

3.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy

- az Almási Balogh Pál Kórház költségvetésében a Puskás úti orvoslakás
felújításához előirányzott 2 M Ft a Szociális és Egészségügyi Gazdasági
Központhoz kerüljön átcsoportosításra;

- a  Puskás  úti  lakás  és  rendelő  felújításához  további  2  041  e  Ft
pótelőirányzatot biztosít az orvosi rendelők felújításához előirányzott  -
egyelőre zárolt – keret terhére,

- ugyanezen  keret  terhére  engedélyezi  a  Mekcsey  úti  rendelő  gáz-  és
központi fűtés szétválasztásához 386 e Ft, az Alkotmány úti rendelő egy
részének fűtésről történő leválasztásához 350 e Ft felhasználását,

- egyetért azzal, hogy a szociális intézmények részére biztosított 2 M Ft
pályázati  önerő  az  egészségügyi  és  szociális  alapellátás   felújítási
feladataihoz kerüljön felhasználásra.

Az  1-3.)  pontokban  foglalt  előirányzat  változásokat  a  költségvetés
módosításánál figyelembe kell venni.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: költségvetési rendelet módosítása
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4.) napirend

Javaslat az Ózd, Lechner Ödön út folytatásában útépítés saját erő fedezetének
biztosítására

Benedek  Mihály elmondja,  a  saját  erő  növelésére  azért  volt  szükség,  mert
kevesebb pályázati támogatást kapott a város.

Boda István ismerteti,  a  Pénzügyi  Bizottság  a határozati  javaslat  elfogadását
támogatja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal,  1 nem, 3 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:

377/SzÜ. 168/KH/2005.(VII.26.) számú Határozat

Tárgy: Az Ózd, Lechner Ödön út folytatásában útépítés saját erő fedezetének
 biztosítására

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

A  Képviselő-testület  a  Lechner  Ödön  út  folytatásában  építendő  út
megvalósítására összesen 10.497.931 Ft saját erő fedezetet biztosít.

Felelős: Polgármester
Határidő: a  határozat  a  BAZ  Megyei  Területfejlesztési  Tanácshoz  történő

beküldése 2005. július 30.

5.) napirend

Javaslat  Ózd  város  és  környéke  szennyvízelvezetési  és  –kezelési  programja
megvalósítása  érdekében  benyújtásra  kerülő  pályázat  műszaki  tartalmának
meghatározására és a jövőbeni fejlesztéseket jelentő nagyprojektek előkészítő
munkálatainak elindítására

Benedek Mihály kéri a képviselőktől, hogy ne elsősorban a szennyvízelvezetési
és -kezelési programra koncentráljanak, hanem a jövőbeni fejlesztéseket jelentő
nagy  projektek  előkészítő  munkálatainak  elindítására.  Sok  új  információt
kaptak  a  2007-2013-as  időszak  tervezési  lehetőségeiről,  valamint  elindult  a
lobbitevékenység a város részéről. A következő időszakban meg fognak jelenni
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olyan  pályázati  kiírások,  amelyek  a  város  és  a  kistérség  számára  fontosak
lehetnek. Két dologra kér felhatalmazást: az egyik, hogy tovább folytathassák
azokat  a  megbeszéléseket  és  információ-gyűjtéseket,  amelyek  szükségesek  a
szeptemberi anyag összeállításához és amelyben kijelölik azokat a prioritásokat,
amelyeket a város középtávú fejlesztése érdekében le kell folytatni. Erre azért
van  szükség,  hogy  amikor  a  pályázati  ablakok  megnyílnak,  kész  tervekkel
rendelkezzenek. Kéri, ennek a javaslatát támogassák és szeptemberben vitassák
meg az elkövetkező években előttük álló lehetőségeket.

Boda István megemlít néhány olyan projektet, amelyek bővíthetők, szűkíthetők
vagy  újak  lehetnek:  pl.  idegenforgalmi  lehetőségek,  tábor,  ifjúsági  park,
szabadtéri színpad, lakásfelújítás, nyugdíjas otthonok bővítése.

Fazekas  Zoltán az  előterjesztés  tartalmával,  szellemiségével  maximálisan
egyetért. A szennyvízelvezetés problémájának megoldása a 2. változat szerint a
teljeskörű csatornázottság megvalósulását jelenti. Szerinte ez a legfontosabb és
legszükségesebb,  így sajnálattal  veszi  tudomásul,  hogy a Pályázat  Előkészítő
Alap programjának támogatásából  nem kapott  Ózd. A továbblépés érdekében
konkrét  területeket,  tanulmányokat,  szakértőket  kell  bevonni  a  kérdés
rendezésére.  Kérdése,  milyen  költségkihatásai  vannak  ennek,  mert  a
határozatban  az  szerepel,  hogy  felkérik  a  polgármestert  külső  szakértők
megbízására. Továbbá a csatornázási tervek, a nagy projektek kidolgozásának
elkészítése  mennyibe  fog  kerülni?  Ha  pénzbe  kerül,  akkor  -  mivel  közpénz
kiadásáról  van  szó  -  minimum  bizottsági  hatáskörben  kellene  dönteni  a
közbeszerzésről  vagy  külső  szakértő  bevonásáról.  Az  önkormányzat
rendelkezik olyan intézménnyel vagy céggel, pl. Gazdaságfejlesztő Iroda, Ózdi
VÍZMŰ  Kft.,  akik  el  tudják  készíteni  a  terveket  vagy  tudnak  ebben
közreműködni. Feltétlenül külső szakértőt kell igénybevenni?

dr. Horogh Lajos szerint az egyes változatok közötti műszaki kapcsolatot kell
megvizsgálni.  Úgy  gondolja,  a  2.  vagy  3.  változatot  pályázzák  meg.  A  3.
változat  költsége  1,2  Mrd  Ft,  de  ebben  az  esetben  megoldódna  a  kistérség
szennyvízellátása  is.  A  kistérségi  alaphoz  a  3.  változatot  kellene  előtérbe
helyezni, ha a műszaki változatban a feltételek nem teljesíthetők, akkor át lehet
térni a 2. változathoz. Ha azonban műszakilag nem levezethető a 3. változatból
a 2. változat, akkor maradjanak a 2. változatnál. 

Rontó József örül annak, hogy elérkeztek egy olyan folyamathoz, amely a saját
elképzeléseiket  tartalmazza. Ő ezt  más területeken is szükségesnek tartja.  Az
első feladat, hogy elkészítsék azokat a stratégiai közösségi terveket, amelyekre
akár  már  holnap  pályázatokat  nyújthatnak  be.  Mozgósítani  kellene  azt  a
szellemi  erőt  is,  amely  képes  az  ilyen  feladatok  megoldására.  Az  úgymond
idegeneket  illetően  világossá  kell  tenni  -  hogy  elkerüljenek  minden
hibalehetőséget -, milyen megbízási díj fejében készítik el a terveket.
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Erdősi János többször elhangzott, hogy három változat van, de nem biztos, hogy
az  1.  változat  csak  annyiról  szól,  hogy  a  jelenlegi  szennyvíztisztító  telep
korszerűsítése  történjen meg. A 2. változat  számol azzal,  hogy a város teljes
szennyvízre  csatlakozása  megvalósul  100  %-osan.  A  szennyvíztisztító
berendezés  erre  a  kapacitásra  épülne  ki  olyan  feltételekkel,  hogyha  a
későbbiekben rá kíván csatlakozni egy község, az megvalósítható legyen. A 3.
változat  teljes  kiépítettséggel  számolna  a  csatlakozás  kiépítésénél  ugyanúgy,
mint a szennyvíztisztító kapacitásnál. Ez a három változat műszaki tartalma. A
konzorcium megvizsgálta melyik változatot érdemes előnyben részesíteni. Azt
javasolták,  hogy  a  műszaki  szempontok  mellett  figyelembe  kell  venni  a
társadalmi-gazdasági és a környezetvédelmi szempontok közül is azt, hogy pl.
mekkora helyi ráfordítás szükséges a pályázati pénzeknél, mi az a határ, amely
elérhető,  hogyan  illeszkedik  ez  a  bevételekhez.  Javasolja  a  2.  változat
elfogadását  azért,  mert  egyenlőre  nincs  fogalmuk  arról,  hogy  a  települések
akarnak-e a jövőben csatlakozni.  A Gazdaságfejlesztési  Bizottság, valamint a
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság egyetért a konzorcium javaslatával,
így a 2. változat elfogadását egyhangúlag támogatják.

Benedek Mihály válaszában elmondja, hogy a PEA-ból azért estek ki, mert nem
álltak  rendelkezésre  azok  a  tervek,  engedélyek,  elképzelések,  amelyek
szükségesek  lettek  volna.  Mire  elkészült  az  irányító  hatóság  felé  a
véleményezési koncepció és 1-1 ablak megnyílt, addig másfajta terveket kellett
benyújtani.  A  szakértők  kiválasztása  nem  bizottsági  hatáskör,  hanem
közbeszerzési.  Folyamatos  kapcsolatban  áll  az  irányító  hatósággal,  hogy mit
fognak  megnyitni,  és  hogy  folyamatosan  megkapják  az  információkat.  A
döntést most kell meghozni, hogy melyik változatra adják be a pályázatot. A 2.
változatot  javasolta  a  tanulmány  készítője  is.  Tudomásuk  van  róla,  hogy
Borsodnádasd  is  nyújtott  be  pályázatot  -  ami  támogatásra  alkalmas  -,  így
valószínűsíthető,  hogy  Borsodszentgyörgy,  Arló,  Járdánháza  is  arra  fog
rácsatlakozni. Rontó Józsefnek elmondja, sok emberrel beszélt, szakértőkkel is.
Kéri a testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak elfogadását támogassa
a 2. változattal.

Fazekas  Zoltán a  leírt  szöveggel  ellentétben  nem  hatalmazzák  fel  a
polgármestert,  hanem  közbeszerzési  eljárás  keretében  történik  a  kiválasztás.
Kérdése, hogy ez így fog szerepelni?

Benedek  Mihály válasza,  hogy  igen,  így  fog,  mert  ő  csak  a  tárgyalásokat
folytathatja  le.  Ezek  után  választ  a  közbeszerzési  bizottság.  Azt  nem  tudja
megmondani,  hogy  pénzbe  fog-e  kerülni,  mert  létezik  olyan  EU-s  pályázat,
amelyben a tervezési díj szerepel.

Fazekas Zoltán szerint be lehetett volna írni.
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Benedek Mihály válasza, hogy az előterjesztés szövege tartalmazza.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

169/KH/2005.(VII.26.) számú Határozat

Tárgy: Ózd  város  és  környéke  szennyvízelvezetési  és  –kezelési  programja
megvalósítása  érdekében  benyújtásra  kerülő  pályázat  műszaki
tartalmának  meghatározása  és  a  jövőbeni  fejlesztéseket  jelentő
nagyprojektek előkészítő munkálatainak elindítása

1.) Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szennyvízelvezetési
és  –kezelési  programot  pályázatos  forrásból  kívánja  megvalósítani
egyetértve a Mélyépterv HRV Konzorcium döntéselőkészítő tanulmánynak
2.  sz.  változata  szerinti  műszaki  tartalommal.  Ezen  változat  a  megadott
rákötési  arányok  figyelembe  vételével  Ózd  város  teljes  csatornázásával
számol,  a  szennyvíztisztító  telepet  ennek  megfelelően  5.300  m3/nap
kapacitásra,  38.000  lakos  egyenértékre  kívánja  kiépíteni.  A  Képviselő-
testület  egyetért  azzal  a  javaslattal,  hogy  ennek  megfelelően  kerüljön
kidolgozásra a pályázat.

Fentiek végrehajtása érdekében Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  felhatalmazza  Benedek  Mihály  polgármester  urat  a  tárgyalások
lefolytatására,  külső  szakértő  igénybevételére,  megbízására,  továbbá  a
pályázat  előkészítéséhez  szükséges  nyilatkozatok  megtételére  és
dokumentumok aláírására.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról újabb előterjesztés keretében
dönt.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. november 30.

2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy – a
pályázatok  előkészítő  munkálatainak  időigényét  figyelembe  véve  –
induljanak  az  összvárosi,  kistérségi  jelentőségű  fejlesztési  projektek
összeállítását  és  benyújtását  előkészítő  munkálatok.  Ennek  érdekében  a
Képviselő-testület  felhatalmazza  Ózd  város  Polgármesterét  –  későbbi
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képviselő-testületi  határozat  által  meghatározott  projektek  realizálása
céljából  –  a  szükséges  tárgyalások  elindítására,  lefolytatására,  külső
szakértő igénybevételére.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3.) A Képviselő-testület felkéri az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Irodát, hogy
a 2005. szeptember havi képviselő-testületi ülésre készítsen javaslatot azon
lehetséges  projektek  köréről,  melyek  előreláthatólag  az  EU  2007-2013.
között rendelkezésre álló forrásaiból pályázhatóvá válnak.

Felelős: ÓGFI vezetője
Határidő: 2005. szeptemberi képviselő-testületi ülés

6.) napirend

Javaslat  a  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi  közutak
felújításához  vissza  nem  térítendő  támogatás  megpályázásáról  szóló
72/KH/2005. (IV.26.) sz. határozat módosítására

Boda István ismerteti,  három terület  felújítására  nyújtottak be pályázatot.  Az
útfelújítására  benyújtott  ÉM-Belterületi  közút  pályázatok  vonatkozásában  –
mivel a megítélt támogatás kevesebb a pályázatokban megfogalmazott igénytől
–  az  eredeti  beruházás  megvalósítását  választják  a  saját  erő  megemelésével.
Ehhez 38 M Ft-ot a BAZ Megyei Területfejlesztési Tanács fog hozzátenni, így a
felújítás két év alatt megvalósulhat. 

Erdősi  János ismerteti,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a
Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  a  határozati
javaslat elfogadását támogatja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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374/SzÜ.  170/KH/2005.(VII.26.) számú Határozat

Tárgy: A  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi  közutak
felújításához  vissza  nem térítendő  támogatás  megpályázásáról  szóló
72/KH/2005. (IV. 26.) sz. határozat módosítása

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

1.) A  Képviselő-testület  az  Ózd,  Tábla  térsége,  Kerekhegy  térsége  és  Uraj
térsége  útfelújítására  benyújtott  ÉM-Belterületi  közút  pályázatok
vonatkozásában  –  mivel  a  megítélt  támogatás  kevesebb  a  pályázatokban
megfogalmazott igénytől – az eredeti beruházás megvalósítását választja az
saját  erő  megemelésével,  melyet  Ózd  város  2005.  illetve  2006.  évi
költségvetésében biztosít. Ennek megfelelően a tárgyi határozat 3. pontját
jelen határozat melléklete szerint módosítja. 

Felelős: Polgármester
         PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen, illetve az éves költségvetések készítése

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges egyéb nyilatkozatok
megtételére, valamint a támogatási és finanszírozási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

170/KH/2005.(VII.26.) számú Határozat melléklete

Megnevezés Bruttó
költség

Saját erő Támogatás
2005. 2006. Összesen 2005. 2006. Összesen

1. Tábla
térsége

(Petőfi út 

(részl.) –

Kőalja út –

Gálvölgye
út)

73.011.544 30.946.120 21.032.212 51.978.332 1.000 21.032.212 21.033.212
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2. Kerekhegy
térsége

(Március 15.

út (részl.) –

Eötvös út –

Gábor Á. út)

10.931.193 4.962.132 _ 4.962.132 5.969.061 _ 5.969.061

3. Uraj térsége

(Petőfi út 

(részl.) –

Nap utca)

21.622.118 1.000 9.814.197 9.815.197 1.000 11.805.921 11.806.921

Összesen 105.564.855 35.909.252 30.846.409 66.755.661 5.971.061 32.838.133 38.809.194

7.) napirend

Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzatának  Közbeszerzési  Szabályzata
módosítására

Boda István elmondja, nagy projektek esetében szükséges a külső beruházók
bevonása, így minden feladatot közbeszereztetni kell.

Nyerges  Tibor úgy  gondolja,  egyet  lehet  érteni  azzal,  hogy  a  beruházások
megvalósításához komoly műszaki képzettségre van szükség. Kérdése, hogy a
feladatokhoz  nem  lenne-e  szerencsésebb  olyan  műszaki  szakembereket
megnyerni, akik az ÓZDINVEST Kft keretén belül, határozott időre képesek az
adatok, információk begyűjtésére? Szerinte ezzel elsősorban ózdi embereknek
tudnának  munkát  biztosítani,  olyanoknak,  akik  értenek  ehhez  a  területhez.
Kérdése, hogy ez a szempont figyelembevételre került-e?

dr.  Horogh  Lajos meggondolandónak  tartja,  hogy  a  városi  beruházásokhoz
olyan lebonyolító szervezetet vonjanak be, akiknek nincs közvetlen kapcsolatuk
a  várossal.  Véleménye,  hogy  egy  kívülálló  nem  tudja  jól  végrehajtani  a
feladatot,  mert  rengeteg  dologra  kell  odafigyelni,  pl.  megvalósítási  határidő
betartása,  pénzügyi  fegyelem,  nem  érzik  azokat  a  finomságokat,  amelyek
fellépnek  és  amelyeket  érvényesíteni  kellene.  Egyetért  Nyerges  Tiborral.
Véleménye,  hogy  meg  kell  erősíteni  az  ÓZDINVEST Kft-t  határozott  idejű
foglalkoztatással,  és  ha  a  lebonyolításra  megkötött  határidő  lejár,  akkor  a
munka-kapcsolat  megszűnik.  Kérdése,  külsős cégnél  milyen buktatói  vannak,
hogy  tudja  sajátjaként  vállalni  vagy  a  leghatékonyabban  megoldani  a
feladatokat? Nem ért egyet az előterjesztésben foglaltakkal.

Erdősi János ellenkező véleményen van, mint dr. Horogh Lajos. Amennyiben az
önkormányzat szerződést köt egy saját céggel, és ha adott költségkereten belül a
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beruházástól  eltérnek,  akkor  azt  esetleg  a  saját  cég  „lenyeli”,  azonban  egy
idegen  cég  esetében  teljes  joggal  tudják  érvényesíteni  pl.  a  kötbér
kötelezettségeket,  anyagi  jellegű  konzekvenciákat.  Egy nagy  beruházás  több
százmilliós  megvalósításánál  -  mint  pl.  az  „Új  városrész  születik”  -  honnan
tudnak egyik percről a másikra annyi szakembert aktiválni, akik ezt el tudják
végezni  és  folyamatosan  benne  vannak  a  nagy  volumenű  munkákban?
Támogatja a javaslat elfogadását.

dr.  Horogh  Lajos úgy  gondolja,  általános  tapasztalat,  hogy  a  beruházás
időszakában  be  kell  vonni  az  üzemeltetőt  azért,  hogy  a  munkafolyamat
zökkenőmentes legyen. Egy beruházást működtetni kell, meg kell ismerkedni a
létesítménnyel, stb.

Rontó József szerint a testület tagjainak döntő többsége egyetért azzal, hogy az
ÓZDINVEST Kft. bonyolítsa le a beruházásokat. Hangsúlyozza, egy nagyobb
volumenű beruházásnak a megszervezése és lebonyolítása a fő cél, erre kellene
alkalmassá  tenni  a  cégüket.  Ez  viszont  nem  zárja  ki,  hogy  külső,  idegen
vállalkozók végezzék el a beruházást. Egyetért dr. Horogh Lajossal, hogy egész
más  annak  a  lebonyolítónak  a  tevékenysége,  aki  kötődik  a  városhoz,  mint
annak, aki nem.

Fazekas Zoltán szimpatikus megoldás lenne számára is az ÓZDINVEST Kft.
megerősítése, hogy a fontos önkormányzati beruházásokat le tudja vezényelni.
A  Kft.  vezetését  alkalmasnak  tartja  erre,  az  ügyvezető  annak  idején  a
kórházrekonstrukció  több  milliárdos  beruházását  is  jól  lebonyolította.  A
határozati javaslat szövegéhez egyetlen egy számára zavaró dolog van a 3.) pont
3.2.1 alpontjában,  hogy az önkormányzati  alapfeladatokhoz kapcsolódó folyó
beruházások,  felújítások  esetén  az  ÓZDINVEST  Kft.  az  illetékes,  amely
önkormányzati támogatás ellenében látja el a feladatokat. Ezek szerint ez még a
folyamatban  lévő  beruházásokra  vonatkozik,  és  a  jövőbeni  hasonló  jellegű
feladatokra nem kaphat megbízást?

Filipcsin  Károly véleménye,  az  ÓZDINVEST  Kft.  jól  dolgozott,  de  nagy
volumenű  munkát  még  nem  végzett.  Nem  tudja  mennyivel  rosszabb  vagy
mennyivel  jobb  az,  ha  próbálják  megerősíteni,  mint  egy  rutinos,  komoly
lebonyolítóval foglalkoztatni. 

Benedek Mihály hangsúlyozza, az előterjesztés nem arról szól, hogy ki akarják
zárni  az  ózdiakat,  hanem  arról,  hogy  mit  vár  el  az  EU,  arról,  hogy
önkormányzati  tulajdonú  céget  nyilvános  pályázatás  nélkül  csak  akkor  lehet
kiválasztani, ha nem lebonyolítási díjért végzi el a munkát. Minden egyes - még
önkormányzati alapfeladathoz kapcsolódó - felújítást, beruházást is meg kellene
pályáztatni.  Az  ÓZDINVEST  Kft-nél  folyamatosan  szerzik  meg  azokat  a
vizsgákat,  minősítési  előírásokat,  amelyek  szükségesek  ahhoz,  hogy
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lebonyolíthassa  a  nagy  volumenű  beruházásokat.  Az  önkormányzatot  is
kötelezik  arra,  hogy  olyan  bonyolítót  válasszanak,  aki  megfelel  az
elvárásoknak.  Módosító  javaslatot  tesz a határozati  javaslathoz:  1.)  pont  első
mondata:  „Egyetért  azzal,  hogy  az  önkormányzati  alapellátási  feladathoz
kapcsolódó beruházásokat és felújításokat az ÓZDINVEST Kft. bonyolítsa le.”
A pont többi része változatlan marad. A 3.) pont 3.2.1 alpontjának a következők
szerinti módosítását javasolja: „Az önkormányzati alapfeladatokhoz kapcsolódó
önkormányzati beruházásokat és felújításokat az ÓZDINVEST Kft. bonyolítja
le, amelynek működéséhez az Önkormányzat évente támogatást biztosít.”

Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság a módosítással együtt támogatja a
határozati javaslat elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosító javaslatok elfogadásáról.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a módosítást
elfogadja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal,  1 nem, 5 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:

171/KH/2005.(VII.26.) számú határozat

Tárgy: Ózd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata módosítására

Ózd város Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megvitatta. 
A Képviselő-testület:

1.) Egyetért azzal, hogy az önkormányzati alapellátási feladathoz kapcsolódó
beruházásokat és felújításokat az ÓZDINVEST Kft. bonyolítsa le. A Kft.
részére  az  Önkormányzat  évente  működési  támogatást  biztosít.  Ennek
részletes feltételeit az évente megkötésre kerülő támogatási szerződésben
kell  meghatározni,  2005.  évre  éves  szinten  16  M Ft  támogatási  összeg
alapulvételével, a tárgyévi inflációnak megfelelő évenkénti növekedéssel. 

Felelős: Polgármester
Határidő: minden év január 31.
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2.) A 2005. évi támogatás időarányos összegét oly módon kell finanszírozni,
hogy a megkötött lebonyolítási szerződések alapján esedékes lebonyolítási
díjak összegét az önkormányzati támogatás legfeljebb 18 M Ft-ig egészítse
ki.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály Vezetője
Határidő: 2005. október 30.

3.) Ózd Város Önkormányzatának Közbeszerzési  Szabályzata  3.2.  pontja  az
alábbiak szerint változik illetve egészül ki:

3.2.1.  Az  önkormányzati  alapfeladatokhoz  kapcsolódó  önkormányzati
beruházásokat  és  felújításokat  az  ÓZDINVEST  Kft.  bonyolítja  le,
amelynek működéséhez az Önkormányzat évente támogatást biztosít.

3.2.3. Az EU, regionális és címzett támogatásokat tartalmazó beruházások
és  felújítások  esetében  a  lebonyolító  szervezet  közbeszerzési  eljárás
keretében kerül kiválasztásra.

8.)-9.) napirend

Javaslat 250 M Ft fejlesztési célú hitel fedezetének felajánlására
Javaslat 150 M Ft összegű lombard kölcsön felvételére

Boda István elmondja, az éves költségvetésben jóváhagyásra került 250 M Ft
hitel felvétele a fejlesztési feladatok finanszírozásához. Az OTP-vel a Pénzügyi
Bizottság  ülését  követően  sikerült  a  hitelfelvétel  lehetőségét  tisztázni.
Hozzáteszi,  kedvező kamatfeltételek  mellett  van lehetőség a hitel  felvételére,
azonban a bankot közbeszerzéssel kell kiválasztani. A hitel mellett még további
110  M  Ft  hitel  felvételére  kerülne  sor,  amelynek  fedezete  gázvagyon
kötvényből és ÉMÁSZ törzsvagyonból képződne. 

dr.  Horogh Lajos megállapította,  hogy pár  nappal  ezelőtt  még 40 M Ft hitel
felvételét javasolták. Amikor az anyag készült, nem látták, hogy nem 40 M Ft-ra
van szükség, hanem 150 M Ft-ra?

Boda István válasza, hogy nem volt tudomásuk arról, hogy közbeszerezésre van
szükség.

dr. Horogh Lajos elmondja, hogy hivatkoznak az ez évi költségvetési rendelet 2.
§-ára, amelyben az éves időtartamú hitelfelvételről van szó. Kérdése, hogy jelen
esetben erről van szó vagy pedig módosítják a határidőket?
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Nyerges  Tibor nem érti,  miért  nem rendelkezik  elég  információval  a  hivatal
arról, hogy versenyeztetésre van szükség. 

Kispap Károly elmondja, az éves költségvetésben 8 éves lejáratú hitelről volt
szó. A hitel fedezetét az OTP-nél letétbe helyezett vagyon képezi. Amennyiben
a 250 M Ft-os hitelt  megkapják,  akkor a 150 M Ft-ot  azonnal  vissza tudják
fizetni.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal,  2 nem, 4 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:

172/KH/2005. (VII. 26) sz. határozat

Tárgy: 250 M Ft összegű fejlesztési célhitel fedezetének felajánlása

A Képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta és egyetért azzal, hogy a
közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott banktól 250.000 E Ft fejlesztési  hitel
kerüljön felvételre a folyó beruházások és felújítások finanszírozása céljára. 
A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  hitel  futamidejének
időtartama  alatt  a  kért  hitel  törlesztését  és  járulékainak  megfizetését  –  a
felhalmozási  és  tőke  jellegű  kiadásokat  megelőzően  –  a  költségvetésbe
betervezi és jóváhagyja.
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2005.
szeptember 1. napjától  kívánja  igénybe venni  és 2013. december 28.  napjáig
visszafizeti.

A kért hitel fedezetéül a Képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékokat ajánlja
fel:

1.  a helyi adóbevételeket a hitelt nyújtó bank részére felajánlja, 
2.  az önkormányzati vagyonból  felajánlja az alábbi ingatlanokat:

• Standfürdő 8612/1 hrsz. - Ózd, Bolyki T. út 6.
• üzlethelyiség 7365/5/A/2 hrsz. - Ózd, Vasvár út 21.
• irodák és kiszolgáló helyiségek 7970/2/A/1 hrsz. - Ózd, vasvár út 125.
• épület 5193 hrsz – Ózd, Alkotmány út 5.
• telephely 8037/6 hrsz – Ózd, Zrínyi út 5.
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Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában
nem vesznek részt.  A testület  hozzájárul  az  ingatlanoknak  a  hitelt  nyújtó
bank javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő
megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen, 

A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2005. augusztus 31.

-.-.-

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal,  2 nem, 4 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:

439/SzÜ. 173/KH/2005.(VII.26.) számú Határozat 

Tárgy: 150 M Ft összegű lombard kölcsön felvétele

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és egyetért azzal,
hogy 150 M Ft összegű lombard kölcsön kerüljön felvételre az OTP Bank Rt-től
1 éves futamidőre, egyösszegű visszafizetéssel.

A hitel biztosítékául a Képviselő-testület az OTP Bank Rt-re engedményezi a
45.900  E  Ft  névértékű  MÁK  2006/D,  MÁK  2007/C,  MÁK  2008/B,  MÁK
2009/A és MÁK 2010/A típusú Államkötvényeket, melyek az OTP Bank Rt-nél
vezetett  OT3412/00002921.  sz. Értékpapír Gyűjtőszámlán vannak elhelyezve,
valamint  a  117.940.000  Ft  névértékű  névre  szóló  ÉMÁSZ  Rt.
törzsrészvényeket, melyek az OT3412/00001038. sz. Értékpapír Ügyfélszámlán
vannak kezelve.

A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  hitel  futamidejének
időtartama  alatt  a  kért  hitel  törlesztését  és  járulékainak  megfizetését  a
költségvetésbe  betervezi  és  jóváhagyja.  Felhatalmazza  polgármesterét  a
hitelszerződés aláírására és a szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. július 30.
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11.) napirend

Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  nem  lakáscélú  ingatlanok
értékesítésére

Filipcsin  Károly:  a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,
valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  egyhangúlag
támogatja az elfogadását. A felmerült pontosítások átvezetésre kerültek, viszont a
1. számú mellékletben a 3. sorszám alatt kimaradt a helyrajzi-számból az„A”, így
helyesen 5281/A/3. Ezt a módosítást figyelembe véve kéri a támogatást. 

Benedek Mihály kéri  a szavazást  az elhangzott  módosítással  együtt  a határozati
javaslat elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  19  igen  szavazattal,  6  tartózkodás  mellett  az  alábbi
határozatot hozza:

317/SzÜ 175/KH/2005.(VII.26.) számú határozat

Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú ingatlanok értékesítése

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

1.) Az Ózd városi Önkormányzat a tulajdonában lévő, e határozat 1., 2. és 3. számú
mellékleteiben  felsorolt  önálló  helyrajzi  számmal  jelölt  ingatlanokat  a
módosított  28/KH/2005.  (III.01.)  számú  határozatban  megjelölt  feltételekkel
értékesítésre kijelöli.

Az Önkormányzat mint tulajdonos az általa megrendelt szakértői értékbecslések
forgalmi értékadatait elfogadja és azokat az értékesítendő ingatlanok eladási
áraiként határozza meg.

2.) Az  Önkormányzat  e  határozat  1.,  2.  és  3.  számú  mellékleteiben  felsorolt,
tulajdonában lévő nem lakáscélú ingatlanok bérlői részére – elővásárlási joguk
figyelembevételével – felajánlja bérleményük tulajdonjogának megszerzését az
ingatlanonként  megjelölt  eladási  árakon,  e  határozat  4.  számú mellékletében
meghatározott kötelezettségekkel.

Amennyiben a bérlők nem élnek vételi jogukkal, úgy a bérlemények további
hasznosításáról a bérlők által adott vételi nyilatkozatok határidejét követően –
mérlegelve az önkormányzati felajánlások tapasztalatait – a Képviselő-testület
újabb előterjesztés keretében dönt.
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Felelős: 1-2. pont vonatkozásában:
az ingatlanok kezelője
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen
 

3.) Az  Önkormányzat  a  határozat  1.,  2.  és  3.  számú  mellékletében  felsorolt
tulajdonában  lévő  nem lakáscélú  üres  ingatlanokat  –  közjegyző  jelenlétében
lefolytatott  -  nyilvános  árverés  keretében a legmagasabb vételárat  megajánló
vevőknek  értékesíti,  a  határozat  4.  számú  mellékletében  megjelölt
kötelezettségekkel.  Az  első  árverésen  el  nem  kelt  ingatlanokat  ismételt
árverésen  meg  kell  hirdetni.  Az  ismételt  árverésen  el  nem  kelt  ingatlanok
további hasznosításáról a Képviselő-testület újabb előterjesztés keretében belül
dönt.  A  2.  számú  melléklet  1.  és  2.  sorszámú  ingatlanai  esetében  az  első
eredménytelen  árverést  követően  meg  kell  vizsgálni  –  a  műszaki  állapot
felmérése  alapján  – a  városrehabilitáció  keretében  történő egyéb hasznosítás
lehetőségét, vagy az építmények bontását.
Az  árveréseken  az  értékesítés  induló  alapáraként  a  határozat  1.  pontjában
elfogadott  szakértői  értékbecslések  forgalmi  értékadatait  határozza  meg.  Az
árverési  licitlépcsők  mértékét  5  %-ban  állapítja  meg.  Az  árverési
hirdetményeket  a  helyi  sajtóban  és  legalább  egy  megyei  lapban  kell
megjelentetni.

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Határidő: első árverés lebonyolítására 2005. október 30.

4.) Az  elővásárlási  jog  jogosultjai  részére  az  eladói  ajánlatokat  az  ingatlanok
kezelője  küldi  meg  a  döntést  követő  10  napon  belül  és  a  másolatok
megküldésével  értesíti  a  szerződéseket  előkészítő  Polgármesteri  Hivatal
Vagyongazdálkodási  és  Vállalkozási  Ügyosztályát.  Szerződéskötés  előtt  az
ingatlanok  művelési  ág  változtatását  a  tényleges  funkciónak  megfelelően
módosítani kell.
A  szerződésekben  a  kötelezettségek  teljesítésének  biztosítására  az  eladó
egyoldalú elállási jogát és az elidegenítési tilalmat ki kell kötni.
A szerződések aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel.

Felelős: az ingatlanok kezelője
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

5.) Az  értékesítésre  kijelölt  ingatlanok  eladásából  származó  bevételeket  az
Önkormányzat elkülönített számlán kezeli.

Felelős: PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
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12.) napirend

Javaslat az Ózd, József Attila út térségében lévő, befektetési célú beépítetlen terület
(volt rendőrségi ingatlan) hasznosítására

Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,
valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  egyhangúlag
támogatja az elfogadását. Ez az anyag egy lehetőség, hogy elinduljanak valamerre
és kezdjenek valamit ezzel a területtel. A határozati javaslat 2. pontjában szerepel,
hogy  a  vételi  szándék  fenntartása  esetén  a  tervezett  beruházásról,  annak
környezetre gyakorolt hatásáról további részletes információkat, dokumentációkat
kell kérni és ez alapján lesz egy újabb előterjesztés az üggyel kapcsolatban. Ezért
kéri, hogy ne nyissanak erről vitát, hiszen a környezetvédelmi vizsgálatok után újra
a testület elé kerül ez az anyag. 

dr.  Horogh  Lajos egyetért  azzal,  hogy a telket  értékesítsék.  Azzal  viszont  nem,
hogy  egy  vasipari  üzemet  létesítsenek  ott.  Acélszerkezetek  gyártásával  akar
foglalkozni  a  cég,  egy  raktárcsarnokot  és  üzemet  akar  építeni  oda.  Ott  van  a
sírkőmegmunkáló is, az sem odavaló. Azt a területet inkább ki kellene takarítani,
hiszen  régen  ott  volt  a  Polgármesteri  Hivatal,  a  Rendőrség,  a  Bíróság.  Nem
mindenáron kell eladni a területet, csak olyan célra érdemes, ami a terület esztétikai
képébe beleillik. 

Fazekas  Zoltán: ez  még nem konkrét  döntés  a  terület  értékesítéséről,  de  ő  egy
esetleges vitát szeretne megelőzni. Kérdése, mivel egy terület értékesítéséről van
szó,  nem kellene-e ezt  nyílt  versenytárgyalás  keretében,  pályázati  felhívás  útján
értékesíteni? Azért kérdezi, mivel korábban is egy képviselő-testületi döntés után
került sor versenytárgyalásra. 

Erdősi János véleménye szerint félreértették az előterjesztés szándékát. Nincs szó
értékesítésről, arról van szó, hogy tárgyaljanak-e tovább a jelentkezővel vagy sem.
Pillanatnyilag 1.000 Ft/m2 árkülönbözet van az önkormányzat által kért és a vételi
szándékot bejelentő által ajánlott ár között. A bizottsági ülésen is felmerült, hogy a
tervezett  beruházásról,  annak  környezetre  gyakorolt  hatásáról  további  részletes
információkat  kell  kérni,  ezeket  a Műszaki  Ügyosztály értékelje, majd foglaljon
állást és újra kerüljön a bizottságok elé az anyag. Amennyiben a bizottságok úgy
ítélik meg, hogy ezek nem okoznak a környéken lakóknak kellemetlenséget, sem
az árban nincs különbség, akkor kerüljön testület elé és akkor foglalkozzanak majd
az értékesítésről.

Rontó  József szerint,  a  vételi  szándék  bejelentése  és  a  vevővel  való  tárgyalás
elméletben nem kötelez semmire,  de  gyakorlatban  ez másképpen van.  A terület
értékesítése során azt kell szem előtt tartani,  hogy mi az önkormányzat számára
elfogadható. Ezt úgy lehet megoldani, hogy pályázat keretében a pályázók terveit
nyilvánosságra hozzák és válogatnak az elképzelésekből.
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dr. Horogh Lajos úgy véli, azt kellett volna megnézni, hogy ez a tevékenység a
városrendezési  és  városfejlesztési  tervvel  összhangban  áll-e.  Meggyőződése
szerint, nincs. Ha ez így van, akkor miért hitegetik a vállalkozót? Javaslata szerint
értesíteni  kellene  arról,  hogy  a  vételi  szándékot  tudomásul  vették,  de  a  terület
hasznosításáról mások az elképzelések. 

Chodkiewicz  Károly megjegyzi,  a  határozati  javaslatban  a  benyújtott  vételi
kérelem elbírálásáról van szó, tehát a vállalkozónak szándéka van megvenni azt a
területet. 

Varga György: a vállalkozó egy irodaházat és egy gépszerelő-üzemet szeretne ott
létrehozni. Vele szemben van egy sírköves üzem és van ott egy tüzép is. Ha ezek
nem zavarják az ott lakókat, akkor az új beruházás sem zavarná. 

Boda István: a bizottsági ülésen arról volt szó, hogy ha nem támogatja a testület,
utasítsa el a testület, vagy pedig marad a 2. pont és később foglalnak állást arról,
hogy kell-e arra a területre a vasszerkezeti tevékenység. A sírköves és a tüzép is
elég baj, hogy ott van. Ha a testület nem tudja támogatni, – elégséges információ
ugyan még nincs – akkor az 1. pont szerint kell eljárni, a telkeket össze kell vonni,
a telekhatárokat rendezni kell, el kell takarítani a romokat, majd meg lehet hirdetni
és lehet hasznosítani.

Filipcsin Károly: ezt az ügyet vagy most befejezik, vagy tartogatják, ahogy a 2.
pont  megfogalmazza.  Hozzáteszi,  a  forgalmi  érték  meghatározását  a  KVI-vel
előzetesen  egyeztetett  ingatlanforgalmi  szakértővel  kell  elvégeztetni.  Itt  csupán
arról van szó, hogy folytassák-e a tárgyalásokat vagy ne foglalkozzanak vele és
marad ott egy terület üresen. 

Benedek Mihály: az anyag arról szól, adnak-e lehetőséget egy ózdi vállalkozónak
úgy, ahogy a határozati javaslat 2. pontjában szerepel, hogy a Műszaki Ügyosztály
szakmai állásfoglalását a tervezett beépítés megvalósíthatóságáról megismerik. Az
ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést ennek figyelembevételével fogják
elkészíteni. A vételi szándékot egy olyan nyilatkozatnak tartja, ami semmire nem
kötelez, de ne zárják ki a lehetőséget. Ő személy szerint nem ismeri a vállalkozót,
nem tudja mivel foglalkozik, de szeretné ha szeptemberig lehetőséget adnának egy
új felértékelésre és egy új előterjesztés elkészítésére.

Boda István javasolja, járják körbe a témát, még nem kötelezték el magukat és ne
csináljanak  ebből  vitát.  Fenntartja  a  szakmai  véleményét,  hogy  valószínűleg  az
eredeti álláspont marad, de adjanak egy esélyt. Ha elfogadják a 2. pontot,  abból
még vissza lehet menni az 1. ponthoz.

Rontó  József véleménye  szerint  ne  adjanak  olyan  lehetőséget  a  vállalkozónak,
amivel esetleg nem tud élni és úgy érzi, becsapták, mert nem felelt meg a vizsgálat
és  akkor  kell  kiírni  egy  pályázatot.  Nehéz  helyzetbe  hozzák  magukat,  ha  nem
fogadják el Boda úr javaslatát.
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Boda  István véleményt  mondott,  nem  javaslatot,  de  a  bizottsági  ülésen  is
elhangzott, hogy nem ide való ez a vállalkozás. A Műszaki Ügyosztály vizsgálata
után még mindig lehet azt mondani, hogy nem fogadják el.

Benedek Mihály:  tehát  fenntartják a lehetőséget,  hogy egy szakmai előterjesztés
készüljön,  amit  szeptemberben  megvitatnak.  Ezzel  együtt  kéri  a  szavazást  a
határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

438/SzÜ 176/KH/2005. (VII.26.) számú határozat 

Tárgy: Az  Ózd,  József  Attila  út  térségében  lévő,  befektetési  célú  beépítetlen
területre (volt rendőrségi ingatlan) benyújtott vételi kérelem elbírálása

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

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 5400 hrsz-ú és 5105/1 hrsz-ú
ingatlanok  telekösszevonását,  telekhatár  rendezését  a  határozat  mellékletét
képező változási vázrajz tervezet szerint végre kell hajtani.
Az összevonandó 5400 hrsz-ú ingatlanon lévő épületmaradványok bontását
követően az Esély Gondozóház fűtését biztosító gázvezetéket a telekhatárra át
kell helyeztetni.
Fenti  feladatokat  az  értékesítésből  származó  bevétel  terhére  az  ingatlan
kezelője végezze el.

A művelési ág változtatás földhivatali átvezetéséről és a KVI tájékoztatásáról
gondoskodni kell.

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

Határidő: 2005. augusztus 31.
2.) Az  1.  pontban  megjelölt  feladatok  elvégzését  követően  az  értékbecsléssel

megállapított forgalmi értékről a kérelmező STRONG METAL HUNGÁRIA
Kft-t  tájékoztatni  kell.  A  vételi  szándék  fenntartása  esetén  a  tervezett
beruházásról,  annak  környezetre  gyakorolt  hatásáról  további  részletes
információkat,  dokumentációkat  kell  kérni,  melyek  alapján  a  PH.  Műszaki
Ügyosztály  adjon  szakmai  állásfoglalást  a  tervezett  beépítés
megvalósíthatóságáról.  Az  ingatlan  értékesítésére  vonatkozó  képviselő-
testületi előterjesztést ennek figyelembevételével kell elkészíteni. 

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
PH. Műszaki Ügyosztály vezetője

Határidő: 2005. szeptember havi képviselő-testületi ülés
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13.) napirend

Javaslat  a  40/2003.(III.27.)  Kormányrendelet  alapján  kárenyhítésre  került
ingatlanok tulajdonosi felajánlásainak elbírálására

Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,
valamint  a Pénzügyi  Bizottság  az előterjesztést  megtárgyalta.  Az ott  felvetődött
észrevételek  átvezetésre  kerültek  és  a  bizottságok  a  B.  változatot  javasolják
elfogadásra.

Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat  B.  változatának
elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  20  igen,  3  nem  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  az
alábbi határozatot hozza:

116/SzÜ 177/KH/2005. (VII.26.) számú határozat

Tárgy: A  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  alapján  kárenyhítésre  került
ingatlanok tulajdonosi felajánlásainak elbírálása

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

1.)  A  214/2004.  (VII.13.)  sz.  Korm.  rendelet  5.  §  értelmében  az  Ózd  Városi
Önkormányzat részére felajánlott ingatlanok közül

a) az ózdi belterületi 4635/21 hrsz-ú természetben az Ózd, Várkonyi út 35. sz. 
b) az ózdi belterületi 7853 hrsz-ú természetben az Ózd, Kosztolányi utca 4. sz.
c) az ózdi belterületi 18942 hrsz-ú természetben az Ózd, Deák Ferenc út 21. sz. 

ingatlanokat nem fogadja el,
míg 
d) az ózdi belterületi 4863/9 hrsz-ú természetben az Ózd, Honvéd út 33. sz.
e) az ózdi belterületi 10/99 hrsz-ú természetben az Ózd, Baranyai út 2. sz.
f) az ózdi belterületi 10/109 hrsz-ú természetben az Ózd, Baranyai út 20. sz.
g) az ózdi belterületi 10/112 hrsz-ú természetben az Ózd, Baranyai út 26. sz.
alatti ingatlant elfogadja.

2.)Az  Önkormányzat  döntéséről  az  adott  ingatlan  volt  tulajdonosát,  valamint  a
Kincstári Vagyoni Igazgatóságot értesíteni kell.

3.) A martinsalakos ingatlanok bontási és értékesítési koncepciójának módosítására
szükség szerint előterjesztést kell készíteni.

Felelős: 1-3. pont vonatkozásában:
- a kiértesítésért és az előterjesztés előkészítéséért:

PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője 
Határidő: értelemszerűen
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14.) napirend

Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékbecslését
végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására kiírt pályázat elbírálására

Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  javaslatot  és  a
II/B. változat elfogadását egyhangúlag támogatja.

Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat  II/B.  változatának
elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  20  igen  szavazattal,  5  tartózkodás  mellett  az  alábbi
határozatot hozza:

378/SzÜ 178/KH/2005. (VII.26.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékbecslését
végző  ingatlanforgalmi  szakértők  kiválasztására  kiírt  nyilvános  pályázat
elbírálása 

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

A  152/KH/2005.  (VI.28.)  sz.  határozat  1.  pontjában  megfogalmazott  „5  fős
létszám” szövegrész „max. 5 pályázó” szövegrészre módosul.
Az Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  ingatlanvagyonnal  összefüggő
ingatlan-szakértői  feladatok  elvégzésére  kiírt  pályázatot  eredményesnek
nyilvánítja. 

A pályázat formai követelményeinek be nem tartása miatt az Elek Ingatlan Irodát a
pályázatból  nem  zárja  ki  és  ennek  alapján  a  határozati  javaslat  mellékletében
szereplő bírálati eredmény szerint – 2006. december 31-ig terjedő időszakra – az
ingatlan  szakértői  feladatok  elvégzésére  az  alábbi  ingatlanszakértőkkel  köt
szerződést:

INBAKER Kft.
Lukács Tibor egyéni vállalkozó
Elek Ingatlan Iroda
Archinvest ’97 Kft.

A szerződés tartalmának meghatározására  a Gazdaságfejlesztési  Bizottságot  kéri
fel.

Felelős: a szerződés elkészítéséért: 
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

a szerződés aláírásáért: Polgármester 
Határidő: az eredményhirdetést követő 15 munkanapon belül
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15.) napirend

Javaslat  az  ózdi  belterületi  7908  hrsz-ú  (Zeneiskola)  ingatlan  értékesítéséről
szóló 380/SzÜ 99/KH/2004.(V.20.) számú határozat módosítására  

Benedek Mihály köszönti Turi Mihály és Turiné Orosz Margit vállalkozókat.

Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  rendkívüli  ülésén
megtárgyalta a javaslatot és egyhangúlag támogatja az elfogadását.

Fazekas  Zoltán elmondja,  egy olyan  határozatról  van  szó,  ami  egy korábbi,
hibás döntést korrigál a BAZ Megyei Közigazgatási Hivatal felhívása alapján.
Sajnálja,  hogy  a  vevők  vétlenül  olyan  helyzetbe  kerültek,  amely  számukra
anyagi következménnyel jár. Erről természetesen nem a vevők tehetnek, hanem
a  képviselő-testület  hibázott,  hiszen  nem  az  ingatlanszakértők  által
megállapított  összeggel  került  eladásra  az  ingatlan,  hanem  alacsonyabb
összegért. 

Filipcsin Károly felhívja a figyelmet, hogy az hibázik, aki dolgozik. Hozzáteszi,
a vállalkozó nagyon lojális volt velük, nem kért bérleti díjat és használatba sem
kapta az ingatlant. Megköszöni nekik az együttműködést és kér mindenkit, ne
hangsúlyozzák már ki azt a hibás döntést.

dr.  Horogh Lajos: már először  is,  az  akkori  testületi  ülésen  is  megmondták,
hogy  nem  célszerű  törvénysértő  határozatot  hozni,  de  ezt  nem  vették
figyelembe.  A  mostani  probléma  elkerülhető  lett  volna.  Jogilag,  a  feltűnő
értékaránytalanságra  tekintettel  lehetőség  van  szerződés-módosításra.
Méltányolandó  volt,  hogy  a  vállalkozók  nem  vehették  tulajdonukba  az
ingatlant, pedig ki is fizették az összeget. Véleménye szerint, alaposan meg kell
gondolni a további döntéseiket, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe.

Rontó József megjegyzi, hosszú évek gyakorlata után az első olyan döntésüket
kell meghozni, amely a Közigazgatási Hivatal észrevétele alapján születik meg.
Az előző döntés a helyi rendelettel is ellentétes volt és a Közigazgatási Hivatal
úgy rendelkezik,  vonják vissza azt.  Sajnálja,  hogy ilyen helyzetbe kerültek  a
vevők,  akik  ezért  nem felelősek.  A felelősség  a testületet  terheli.  Kérdése,  a
Közigazgatási Hivatallal egyeztetve lett-e, hogy ez a javaslat eleget tesz-e annak
a  követelménynek,  mely  szerint  vissza  kell  vonni  a  határozatot,  hiszen  ne
kövessenek el hibát még egyszer, ha nem szükséges.

Boda  István:  Horogh  képviselő  úr  említette,  hogy  az  akkori  testületi  ülésen
törvénysértés történt és ő ezt akkor meg is mondta. Úgy véli, nem hangzott ez
így el a testületi ülésen, ennek érdemes utánanézni valóban így volt-e. Szerinte
Horogh úr is megszavazta.
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Benedek Mihály tájékoztat arról, hogy sem bizottsági, sem testületi ülésen olyan
döntést  nem hoztak, amelyre a Jegyző Úr és munkatársai azt mondták volna,
hogy törvénysértő. Ilyen döntés nem volt és a jogszabályok betartását ők végig
felügyelik.

dr. Csiszár Miklós elmondja, valóban történt egy hiba, de ez egy közigazgatási
nagyüzem, hiszen több száz határozat, rendelet születik. Nem tudják garantálni,
hogy egy ilyen nagy mennyiségű anyag esetén nem csúszik be olyan probléma,
amire azt mondja a Közigazgatási Hivatal, hogy nem fogadja el. Előfordulhat
olyan  is,  hogy nem egyformán értelmezik  a  jogszabályt  és  vélemény eltérés
esetén  azt  jelzik  a  Közigazgatási  Hivatalnak,  ők  pedig  el  is  fogadhatják  a
véleményt,  vagy  bírósághoz  is  fordulhatnak  a  kérdéses  ügyben.  Ebben  az
esetben is többszöri egyeztetést folytattak, hiszen ebben érintett a vállalkozó is.
Gazdaságilag  az  önkormányzatnál  egy rendben  lévő  dolog  volt,  ugyanakkor
jogilag nem volt  problémamentes.  Versenytárgyalás is  volt,  mégis  becsúszott
egy hiba. Ennek az orvoslására készült  anyag van most a testület előtt. Több
szinten is egyeztetett ő is és aljegyző úr is, ezt a Közigazgatási Hivatal el fogja
fogadni.

Benedek Mihály megjegyzi, a hibázás lehetősége mindenkinél  meg van, de a
hiba beismerése és kijavítása kisebb bűn, mint ragaszkodni egy rossz döntéshez.

dr.  Horogh Lajos úgy érzi,  Boda úr megvádolta,  de javasolja nézzék meg az
erről  szóló  jegyzőkönyvet.  Egyértelműen nemcsak ő,  de jó páran  felhívták  a
figyelmet  a  rossz  döntésre.  A  Közigazgatási  Hivatal  fogalmazott  így,  hogy
törvénysértést  tapasztalt,  most  az  ő  kifejezésüket  használta.  Kérdése
Polgármester Úrhoz, hogy a testület részére küldött levelet, a képviselő-testület
véleményének kikérése  nélkül  miért  válaszolta  meg és  miért  nem kérte  ki  a
véleményüket? A Közigazgatási Hivatal levelében ugyanis tájékoztatást kér a
tett intézkedésekről, a testület döntéséről, esetleges eltérő véleményükről.

Benedek  Mihály felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  kiosztott  levelek  tájékoztató
anyagok, nem kapcsolódnak ehhez a napirendhez. 

dr. Horogh Lajos: kapcsolódik ehhez az ügyhöz, hiszen a Közigazgatási Hivatal
hozott állásfoglalást erről az ügyről. 

Rontó József úgy véli, a határozat már meg van és ebből a képviselő-testület
vonja  le a tanulságokat,  hogy a jövőben ne szülessen  olyan döntés,  amely a
Közigazgatási Hivatal elé kerül és kifogásolhatja.
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Kovács Béla szerint itt egy pár ember megpróbált mindent, hogy keresztülhúzza
ezt  a  dolgot  és  sikerült  is  nekik  hibát  találniuk.  A  hibát  elismerték  és
korrigálták, ezzel az ügy be van fejezve. De úgy érzi, a háttérben nem változott
semmi.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  23  igen szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  az alábbi
határozatot hozza:

442/SzÜ 179/KH/2005. (VII.26.) számú határozat

Tárgy: Az  ózdi  belterületi  7908  hrsz-ú  (Zeneiskola)  ingatlan  értékesítéséről
szóló 380/SzÜ 99/KH/2004. (V.20.) számú határozat módosítása

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

(1. Az Ózd Városi Önkormányzat 99/KH/2004. (V.20.) sz. határozatának 1.)
pontja bevezető szakaszát és a), b) pontjait módosítja – a határozat egyéb
pontjainak változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

„1.) Az  ózdi  belterületi  7908  hrsz-ú  Zeneiskola  funkciójú  ingatlan
értékesítésére 2004. április 26-i benyújtási határidővel kiírt pályázatra
beérkezett  ajánlatot  elbírálta és  Turi  Mihály, valamint  Turiné Orosz
Margit  pályázók  részére  értékesíti  az  ingatlant  1/2-1/2  arányban  az
alábbi feltételekkel:
a) Az  ingatlan  eladási  árát  az  MCC  Vezetői  Tanácsadó  Kft.

értékbecslő által megállapított forgalmi értékkel megegyező bruttó
34.650.000,-  Ft  vételárban  állapítja  meg,  melyből  Vevők
29.000.000,- Ft összeget a szerződéskötéskor teljesítettek. 

b) A vételárrész fennmaradó részét – bruttó 5.650.000,- Ft-ot – Vevők
az  adásvételi  szerződés-módosítás  aláírását  követő  1  éven  belül
fizetik meg eladó számlája alapján.”

2.) Az 1.) pont szerint az adásvételi szerződést módosítani kell.
A  szerződés-módosítás  aláírására  a  Képviselő-testület  a  Polgármestert
hatalmazza fel.

Felelős: 1-2. pontok vonatkozásában: 
szerződés-módosítás előkészítéséért: 

PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
szerződés-módosítás aláírásáért: Polgármester 

Határidő: 2005. augusztus 30.
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16.) napirend

Javaslat  a  Baranyai  út  térségében  kialakítandó  építési  telkek  és  telek-
kiegészítések  értékesítési  feltételeinek  meghatározása  tárgyában  hozott
154/KH/2003.(VII.17.) sz. határozat módosítására 

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

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

430/SzÜ 180/KH/2005. (VII. 26.) számú határozat

Tárgy: A  Baranyai  út  térségében  kialakítandó  építési  telkek  és
telekkiegészítések  értékesítési  feltételeinek  meghatározása  tárgyában
hozott 154/KH/2003. (VII. 17.) sz. Határozat módosítása

A  fenti  tárgyú  előterjesztést  a  Képviselőtestület  megtárgyalta  és  az  alábbi
döntést hozta:

A  Képviselő-testület  a  154/KH/2003.  (VII.  17.)  számú  Határozat  3.  pontja
helyébe az alábbi kerül: 

„3.  Az  értékesítendő  ingatlanok  adásvételi  szerződésében  2  éves  beépítési
kötelezettséget  kell  előírni,  erre  az  időtartamra  biztosított  elidegenítési
tilalommal. A kötelezettséget és a tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba be
kell jegyeztetni. 
Szerződésszegés esetére az eladó szerződéstől elállását ki kell kötni. 

A  tulajdonosok  kérelme  alapján  -  indokolt  esetben  -  azon  ingatlanok
esetében,  ahol  az  ingatlantulajdonosok  jogerős  építési  engedéllyel
rendelkeznek, valamint az építési munkákat megkezdték,  az előírt 2 éves
beépítési  kötelezettség  egy  alkalommal  2  évvel  meghosszabbítható  az
elidegenítési tilalom változatlan fenntartása mellett. 
A Képviselő-testület a beépítési kötelezettség meghosszabbítására irányuló
kérelmek  elbírálására,  illetve  a  meghosszabbításra  a  Polgármestert
hatalmazza fel.  

Felelős: Polgármester
PH Műszaki Ügyosztály vezetője
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen”
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17.) napirend

Javaslat az Ózd, Vasvár út 3-27. sz. alatti üzletház felújításának előkészítésére

Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,
valamint  a Pénzügyi  Bizottság  az előterjesztést  megtárgyalta  és  egyhangúlag
támogatja  az  elfogadását.  Itt  kerül  elő  a  többek  által  vitatott  eladásokból
származó  bevétel,  hiszen  ezek  a  bevételek  lehetővé  teszik,  hogy  egy  szép,
felújított üzletsor legyen a Gyújtón.
Fazekas  Zoltán elmondja,  azokat  a  javaslatokat,  amelyek  a  város  épülését
szolgálják  támogatja.  Ő  nem magát  az  eladásokat  vitatja,  hanem azoknak  a
jogszerűségét.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

437/SzÜ 181/KH/2005. (VII. 26.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd, Vasvár út 3-27. sz. alatti üzletház felújításának előkészítése

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

Felkéri  az  ÓZDSZOLG  Kht-t,  hogy  az  Ózd,  Vasvár  út  3-27.  sz.  alatti,
többségében  önkormányzati  tulajdonban  lévő  üzletház  külső  és  belső
felújításához  –  az  INBAKER  Kft.  javaslatai  figyelembevételével  –  az
engedélyezési, illetve szükség szerint kiviteli tervdokumentációkat, valamint a
tervezői  költségvetést  a  nem lakás  célú  helyiségek  értékesítéséből  származó
bevétel  terhére  elkészíttesse.  A  felújítási  tervet  az  érdekelt  társasházi
tulajdonostársakkal  előzetesen  egyeztetni  kell.  Az  elkészült
tervdokumentációkat  és  tervezői  költségvetést  előzetes  jóváhagyásra  a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

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

18.) napirend

Javaslat az Ózdi Piaccsarnok felújításához benyújtásra tervezett pályázat önerő
szükségletének biztosítására

Benedek  Mihály köszönti  dr.  Szemere  Endrét  az  ÓZDSZOLG  Kht.
ügyvezetőjét.
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Erdősi János  ismerteti, hogy a piaccsarnok épülete leromlott állapotban van és
szükséges  a  tetőszerkezet,  valamint  a  falak  rendbetétele,  festése.  A felújítás
során egy álmennyezet is kialakításra kerülne, ami a hőszigetelést is szolgálná.
Az egész felújítás 30 M Ft-ba kerülne és ennek a 65 %-ára lehet pályázni. Az
önerő  10,5  M  Ft  kell,  hogy  legyen.  A  fedezet  biztosítása  a  2006.  évi
költségvetésből kerülne ki.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

436/SzÜ 182/KH/2005. (VII. 26.) számú határozat

Tárgy: Az ózdi piaccsarnok felújításához benyújtásra tervezett  pályázat önerő
szükségletének biztosítása

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

A Képviselő-testület a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár
és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében az ózdi piaccsarnok felújítására
benyújtásra  tervezett  pályázathoz  szükséges  10,5  M  Ft  önerő  hozzájárulást
biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjét
a pályázat elkészítésére és benyújtására.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

19.) napirend

Javaslat  a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  Alapító  Okiratának
módosítására

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna ismerteti, a szociális igazgatásokról és ellátásokról
szóló  törvény  új  szociális  alapszolgáltatás  bevezetését  írja  elő  az
önkormányzatok számára,  amelyet  2005.  július  31-ig kell  bevezetni.  Ez tette
szükségessé  az  Alapító  Okirat  módosítását,  továbbá  a  támogató  szolgálat
nevesítése,  amely ezelőtt  speciális  alapellátásként  volt  nevesítve,  valamint  a
nappali  ellátás  és  az  alapellátás  fogalmak  használatának  bevezetése.  Az
Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság  egyhangúlag  támogatja  az
Alapító Okirat módosítását.
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Nagybalyi  Géza:  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

205/SzÜ 183/KH/2005. (VII.26.) számú határozat

Tárgy: A Területi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása

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

1)  Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ
Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint módosítja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosított  és  az  egységes  szerkezetbe
foglalt Alapító Okirat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2) Utasítja  a Területi  Szociális  Gondozási  Központ  intézményvezetőjét,  hogy
gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzat megfelelő módosításáról.

Felelős: intézményvezető
Határidő: 2005. szeptember 30. 

Melléklet

TERÜLETI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
1.) ALAPÍTÓ OKIRATA

Az Államháztartásról szóló módosított  1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1)
bekezdésében,  továbbá  a  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  10.  §  (9)
bekezdésében  és  a  többször  módosított  1993.  évi  III.  törvényben  foglaltak
alapján  Ózd  Város  Önkormányzata  az  1988-ban  létesített  Területi  Szociális
Gondozási  Központ  Alapító  Okiratát  a  következők  szerint  módosítja,  és
egységes szerkezetbe foglalt szövegét megállapítja.
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1.) A Területi Szociális Gondozási Központ Szociális Információs Szolgálatot,
étkeztetést,  házi  segítségnyújtást,  családsegítést,  jelzőrendszeres  házi
segítségnyújtást, Támogató  Szolgálatot,  nappali  ellátást,  átmeneti
elhelyezést biztosító intézmény.

Székhelye: Ózd, Bolyky Tamás út 15. 

Az intézmény egységei, telephelyei és férőhelyei:

- I. sz. Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézményi egység 20 férőhely
- I. sz. Idősek Klubja házi segítségnyújtás 25 fő
- I. sz. Idősek Klubja étkeztetés 80 fő
- Telephely: Bethlen G. út 10.

    
   - II. sz. Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézményi egység      20 férőhely

- II. sz. Idősek Klubja házi segítségnyújtás   5 fő
- II. sz. Idősek Klubja étkeztetés 60 fő
- Telephely: Somsályi út 15.

  
  - III. sz. Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézményi egység   40 férőhely

- III. sz. Idősek Klubja házi segítségnyújtás           35 fő
- III. sz. Idősek Klubja étkezés                   160 fő
– Telephely: Bolyky T. út 15.

    - IV. sz. Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézményi egység 20 férőhely
- IV. sz. Idősek Klubja házi segítségnyújtás            5 fő
- IV. sz. Idősek Klubja étkeztetés          80 fő
– Telephely: Óvoda út 18.

    - Esthajnal Gondozóház
- Gondozóház átmeneti ellátást nyújtó intézményi egység 20 férőhely
- Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézményi egység 20 férőhely
- Idősek Klubja házi segítségnyújtás             5 fő
- Idősek Klubja étkeztetés 20 fő
– Telephely: Bánszállás tp. 4.

     - Harmónia Gondozóház 
- Gondozóház átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi egység    14 férőhely
- Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézményi egység  20 férőhely
- Idősek Klubja házi segítségnyújtás              5 fő
- Idősek Klubja étkeztetés 50 fő
– Telephely: Virág út 22.
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- Családsegítő Szolgálat
 Telephely: Petőfi Sándor út 10.

       - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40 készülék
 Telephely: Bolyky T. út 15.
- Központi Mosoda
 Telephely: Bethlen G. út 10.

- Támogató Szolgálat
  Telephely: Bolyky T. út 15.

                  - Szociális Információs Szolgálat
 Telephely: Ózd, Bolyky T. út 15. 

A Területi Szociális Gondozási Központ alaptevékenységi körében ellátja az
étkeztetést és házi segítségnyújtás keretében azon személyeket, akik a saját
otthonukban élő családi gondoskodást nélkülöző önálló életvitelre nem vagy
csak  részben  képesek,  valamint  az  anyagi  és  szociális  körülmények
mérlegelésével a rászorulókat.  A Támogató Szolgálatot,  mely a fogyatékos
személyek  ellátásáról  gondoskodik.  Nappali  ellátás  keretében  az  idősek
klubjainak gondozottai részére biztosítja a napközbeni tartózkodást, a fizikai
és  pszichés  gondozást.  A gondozóházak  átmeneti  elhelyezést  biztosítanak,
mely ideiglenes jelleggel egy évi időtartamra szólnak. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást,  mely  segítségével  fenntartható  a  biztonságos  életvitel
feltételei.  Családsegítést,  melynek  alaptevékenysége  a  szociális  és
mentálhigiénés problémák esetén az életvezetési nehézségek elhárításának és
feloldásának,  továbbá  a  helyi  szociális  szükségletek  feltárásnak  és
megoldásának  elősegítése.  A  Központi  Mosoda  az  intézményi  egységek
textíliájának tisztítását végzi. A Szociális Információs Szolgálat a szociális
biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról
tájékoztatást nyújt. 

A  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  vállalkozói  tevékenységet  nem
folytat.

3.  A  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  az  előirányzatok  feletti
rendelkezései  jogosultság  szempontjából  teljes  jogkörrel  rendelkező,
gazdálkodása  megszervezésének  módjára  tekintettel  részben  önállóan
gazdálkodó  intézmény.  Pénzügyi,  gazdasági  feladatait  a  Szociális  és
Egészségügyi Gazdasági Központ látja el.

4. A Területi Szociális Gondozási Központ
alapító szerve: Ózd Városi Tanács
jogutódja: Ózd Városi Önkormányzat
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A Területi Szociális Gondozási Központ
felügyeleti szerve: Ózd Városi Polgármesteri Hivatal

Szociális és Egészségügyi Ügyosztály

5. A Területi Szociális Gondozási Központ vezetőjét a Képviselő-testület bízza
meg  nyilvános  pályázati  eljárás  útján.  A  megbízatás  előkészítése  az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság feladata.

6. A Területi Szociális Gondozási Központ alapszolgáltatásokat és szakosított
ellátásokat biztosít Ózd Város közigazgatási területén.

7. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a székhelyen és telephelyen lévő
ingatlan

a) alaptevékenység épülete,
b) alaptevékenység gépei és berendezései.

A  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  rendelkezésére  állnak  az
analitikusan  nyilvántartott  eszközök  és  anyagok  is.  A  rendelkezésre  álló
vagyontárgyakat gazdasági feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

8. A  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  Ózd  Város  Önkormányzat
tulajdonáról  és  a  vagyongazdálkodás  főbb  szabályairól  szóló  többször
módosított  25/1993. (XII. 23.) számú rendelete szerint a rendelkezésre álló
helyiségeket  egy naptári  évnél  nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja.  A
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha ez nem akadályozza az intézményben
folyó gondozási munkát, ezt előzetesen a szakszervezettel egyezteti.

9. A Területi Szociális Gondozási Központ a rendelkezésére álló vagyont nem
jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

10. A Területi Szociális Gondozási Központ önálló jogi személy, vagyonával,
költségvetésével  önállóan  gazdálkodik,  a  munkáltatói  jogokat  az
intézményvezető  gyakorolja  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvény
figyelembe vételével.

Ózd, 2005. július 26. 
Benedek Mihály
  polgármester
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20.) napirend

Javaslat a Kissikátori Általános Iskola és az Ózd Bolyky Tamás Általános
Iskola intézményfenntartó társulásban történő működtetésére

Zsolnai Piroska elmondja, nem ez az első ilyen társulás, hiszen nemrégiben volt
a Királdi  illetve az Árpád Vezér Úti  Általános  Iskola  között.  Az intézményi
társulás létrehozását a Kissikátori Önkormányzat kezdeményezte a Polgármester
úrnál. Eddig a Domaházai Önkormányzattal volt társulása, de ezt a társulást a
Kissikátori Általános Iskola felmondta. Azért is indokolt ez a javaslat, mert a
kissikátori  8.  osztályos  gyerekek  már  amúgy  is  a  Bolyky  Tamás  Általános
Iskolába  járnak.  A  Megyei  Közgyűlés  a  társulást  támogatja,  egy  szakértői
vélemény kíséretében megkapták a támogató nyilatkozatot, illetve a Kissikátori
Önkormányzat is megtárgyalta az előterjesztést és el is fogadta. A Művelődési
és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja az
elfogadását. 

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

Rontó József  támogatja az előterjesztést.  Hozzáteszi,  a kistérségi kapcsolatok
előkészítésével felerősödik ez a tendencia. Véleménye szerint ki kell dolgozni a
város oktatási stratégiáját, amely alapján az együttműködések megvalósíthatók.
Megjegyzi. az 1. és 3. évfolyam összevonása nem a XXI. század iskolája. Ez
egy visszalépés. 

Kovács  Béla:  a  bizottsági  ülésen  is  elhangzott,  hogy  az  1.  és  3.  osztály
összevonása  visszalépés.  Bármennyire  visszalépés  is,  előbb-utóbb  ez  lesz  a
tendencia a kistelepüléseken. Ebből a 14 gyerekből 6 gyerek Domaházából jár
át Kissikátorba. Tudomása szerint a Domaházai Önkormányzat is fontolgatja a
saját  iskolájában  az  összevont  osztályok  újbóli  létrehozását.  Úgy  véli  egy
gyakorlott  oktatóval  meg  lehet  oldani  mindent.  Szentsimonban  is  ez  volt  a
helyzet.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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435/SzÜ 184/KH/2005. (VII. 26.) számú határozat

Tárgy: A  Kissikátori  Általános  Iskola  és  az  Ózd  Bolyky  Tamás  Általános
Iskola intézményfenntartó társulásban történő működtetése

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

1.) A  Kissikátori  Általános  Iskola  és  a  Bolyky  Tamás  Általános  Iskola
intézményfenntartó  társulási  megállapodását  jóváhagyja,  melynek
aláírására a Polgármestert felhatalmazza.

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Igazgató

Határidő: 2005. július 31.
2.) A Képviselő-testület a 4. sz. melléklet alapján elfogadja a Bolyky Tamás

Általános  Iskola  Alapító  Okiratának  módosítását,  melynek  aláírására  a
Polgármestert hatalmazza fel.

Felelős: Ózd Város Polgármestere
Határidő: értelemszerűen

3.) Az  intézmény  Pedagógiai  Programját,  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát, valamint Intézményi Minőségirányítási Programját felül kell
vizsgálni.

Felelős: intézményvezetők
Határidő: 2005. augusztus 25.

4.) Az  intézményfenntartó  társulás  működési  költségeiről  minden  évben
beszámolót kell készíteni a Képviselő-testület számára.

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője
Intézményvezető

Határidő: minden év január 31.
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21.) napirend

Javaslat az ózdi 1186 hrsz-ú Petőfi út 18-20. szám alatti lakásbérlemény nem
lakáscélú helyiséggé minősítésére

Zsolnai  Piroska:  a  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja az elfogadását.

Rontó József sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egy összkomfortos, jó állapotban
lévő lakás megszüntetésre kerül, holott sokan keresnek lakást. 

Filipcsin  Károly  egyetért  Rontó  Józseffel,  de  az  iskola  problémájának  ez az
egyetlen  megoldása.  A  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta és támogatja az elfogadását. 

Boda István  elmondja,  a  kényszer  hozta  így,  hogy akkor  lehet  egy normális
melegítő konyhát új technikával,  melegítő pulttal  kialakítani,  ha ott  nem lesz
tanítás. Szükség lenne ugyan egy tanteremre, de így a melegítő konyhát nem
lehetett volna megvalósítani. Táblában is ez a helyzet, ott is egy kis tantermet
máshol kellett elhelyezni. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

434/SzÜ 185/KH/2005. (VII. 26.) számú határozat

Tárgy: Az ózdi 1186 hrsz-ú Petőfi út 18-20. sz. alatti lakásbérlemény nem lakás
célú helyiséggé minősítése

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

A  Képviselő-testület  az  ózdi  1186  hrsz-ú  Petőfi  út  18-20.  sz.  alatti  69  m2
alapterületű  önkormányzati  tulajdonú  bérleményt  nem lakás  célú  helyiséggé
minősíti és engedélyezi tanteremmé való átalakítását.

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda igazgatója

Határidő: 2005. augusztus 31.
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22.) napirend

Javaslat a Bűnmegelőzési Közhasznú Szervezet helyiségigényének elbírálására

Filipcsin Károly: a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta
és a határozati javaslat B. változatát javasolja elfogadásra. A Közrendvédelmi
Bizottság vezetőjével  is  egyeztettek.  Ez a társaság egyszemélyesnek tűnik  és
olyan munkát nem végez, ami indokolná a A. változat elfogadását. Kéri a B.
változat támogatását.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 

A Képviselő-testület  19  igen szavazattal,  6  tartózkodás  mellett  az alábbi
határozatot hozza:

433/SzÜ 186/KH/2005. (VII.26.) számú határozat

Tárgy: A Bűnmegelőzési Közhasznú Szervezet helyiségigényének elbírálása

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  tárgyú  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A  Képviselő-testület  a  Bűnmegelőzési  Közhasznú  Szervezet  kérelmét  –
melyben az Ózd, Vasvár út 56. számú épület alagsorában lévő 14,7 + 5,0 m2
közös használatú, összesen 19,7 m2 alapterületű összkomfortos helyiségcsoport
bérleti szerződésnek meghosszabbítását  kéri – 

e l u t a s í t j a .

A Képviselő-testület felhívja a Bűnmegelőzési Közhasznú Szervezet Vezetőjét,
hogy  a  helyiséget  legkésőbb  2005.  július  31-ig  tisztán,  rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban adja le az ÓZDSZOLG Kht. részére.

Felhívja  az  Igazgatási  Ügyosztály  vezetőjét  és  az  ÓZDSZOLG  Kht.
ügyvezetőjét,  hogy  a  helyiség  pályázati  feltételek  szerinti  hasznosításáról
gondoskodjon.
 
Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
Határidő:2005. augusztus 15.
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23.) napirend

Javaslat  a  Magyar  Szocialista  Párt  Ózdi  Szervezete  helyiségigényének
elbírálására

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

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

321/SzÜ 187/KH/2005.(VII.26.) számú határozat

Tárgy: A Magyar Szocialista Párt Ózdi Szervezete helyiségigényének elbírálása

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

A Képviselő-testület az Ózd, Árpád vezér út 22/A. I. emelet, 20,95 + 21,26 +
12,01  +  19,09  m2  alapterületű,  összesen  73,31  m2  alapterületű
helyiségcsoportot  a  Magyar  Szocialista  Párt  Ózdi  Szervezete  részére  2010.
július  31.  napjáig  biztosítja.  A bérlő  a  helyiség használatáért  100,-  Ft/m2/év
bérleti díjat és a fenntartási költségeket köteles megfizetni. 
Felhívja  az  ÓZDSZOLG  Kht.  ügyvezetőjét,  hogy  a  helyiségcsoportra
vonatkozóan a bérleti szerződést a bérlővel hosszabbítsa meg. 

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

Határidő: 2005. augusztus 15.

24.) napirend

Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság munkájáról

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna  ismerteti,  az Egészségügyi,  Szociális  és Család-
ügyi Bizottság 2003. január 16-tól végzi a munkáját. Az eltelt  időszakban 42
ülést tartott, 102 előterjesztést készített, átruházott hatáskörben 30 esetben en-
gedélyezett részletfizetést, 210 fő részére egyszeri átmeneti segélyt, 120 kisko-
rúnak rendkívüli  gyermekvédelmi támogatást  állapított  meg. A szolgáltatások
terén 41 szakmai programot hagyott jóvá. 8 esetben SZMSZ-t fogadott el. Az
önkormányzati feladatokon túl egy bizottság munkáját a lakosság körében vég-

63



zett munkájában is le lehet mérni. A bizottság kezdeményezte több városi szintű
rendezvény megszervezését is, pl. idősek napja, szociális munka napja. Végeze-
tül megköszöni a bizottság titkárának és tagjainak az eddig végzett munkájukat.

Benedek  Mihály is  megköszöni  a  bizottságnak  a  színvonalas  és  eredményes
munkát. Kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

274/SzÜ 188/KH/2005. (VII.26.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság
munkájáról

A  Képviselő-testület  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság
beszámolóját  a  végzett  munkáról  megtárgyalta  és  az  abban  foglaltakat
jóváhagyta.

-.-.-

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

-.-.-
25.) napirend

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

Kiss  Sándor mivel  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kéri  a  szavazást  a
határozati javaslat elfogadásáról.

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

267/SzÜ 189/KH/2005. (VII. 26.) számú határozat

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

-.-.-

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

-.-.-

Tájékoztató a 2005. május 31. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Benedek Mihály  mivel kérdés, észrevétel nincs, kéri a szavazást az anyagban
lévő határozati javaslat elfogadásáról.

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

248/SzÜ 190/KH/2005.(VII.26.) számú határozat

Tárgy: Benedek  Mihály  polgármester  fizetett  szabadság  igénybevételének
engedélyezése

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény
33. §-ában biztosított jogkörében engedélyezi Benedek Mihály polgármesternek
a 2004. évről 2005. évre áthozott fizetett szabadságából

2005. augusztus 22. és 2005. szeptember 16. között

20 nap igénybevételét.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerű

26.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

Nagybalyi  Géza elmondja,  a  júniusi  képviselő-testületi  ülésen  kisebb
nézeteltérés  támadt  azzal  kapcsolatban,  hogy  válaszolhat-e  a  levezető  elnök
akkor  is,  ha  a  felszólaló  ha  nem kér  választ.  A Polgármester  úr  felkérte  az
Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságot,  hogy  ebben  az  ügyben  járjon  el.  A
Bizottság július 21-i jegyzőkönyvéből idéz: „ …az SZMSZ egyértelmű, a 13. §
(3) bekezdés e.) pont szerint közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok az
elnevezése az ún. „Egyebek” napirendnek és a téma megjelölésénél ki kellene
derülnie,  hogy  kérdés,  vagy  közérdekű  bejelentés,  javaslat-e  a  hozzászólás,
vagyis igényel-e választ. A téma napirend előtti megjelölésének eleve az a célja,
hogy a válaszadó felkészülhessen az adott napirendig. Ennek ellenére szükség
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esetén  pontosítja  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  ezt  a  kérdést,”  de
véleménye  szerint  nem  kell  soron  kívül  az  SZMSZ  ide  vonatkozó
rendelkezéseit  módosítani,  ugyanis  a szeptemberi  ülésre  előkészítés  alatt  álló
módosításban javasolja áttekinteni ezt a kérdést. 

-.-.-
dr.  Horogh Lajos elmondja, részt  vett  a Polgármester úr és az Országgyűlési
képviselő úr által tartott lakossági fórumon. A Polgármester úr beszámolójával
kapcsolatban  az  egyik  észrevétele,  hogy  nem  a  valóságnak  megfelelően
tájékoztatta  a  jelenlévőket  Hódocsépány-Somsály  leválásával  kapcsolatban,
ugyanis  elmondása  szerint  a  Belügyminiszter  nem terjesztette  a  köztársasági
elnök elé a javaslatot és fellebbezésnek nincs helye. Ez nem így van, a határozat
szerint  a  felülvizsgálatot  a  kézbesítéstől  számított  30  napon  belül  a
Belügyminiszterhez  benyújtott  kérelemmel  a  Fővárosi  Bíróságtól  lehet  kérni.
Továbbá a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint már a fellebbezést meg is
kapták és továbbították a Bíróság felé. Egy állásfoglalás is van a Közigazgatási
Hivatal  részéről,  amely szerint,  ha  az  Előkészítő  Bizottság  úgy foglal  állást,
hogy a cél Hódoscsépány-Somsály Ózdhoz való tartozásának fenntartása, akkor
az  a  népszavazási  akarattal  való  szembehelyezkedés.  Véleménye  szerint  a
valóságnak megfelelően kellett volna a jelenlévőket tájékoztatni. 
Másik észrevétele, hogy Polgármester úr kijelentette, külön szerződésmódosítás
keretében 31 új parkolóhely létesítéséről szóló szerződést írt alá. Tényleg van
ilyen szerződés, csak nincs 31 új parkoló. A kivitelezés a közbeszerzési eljárás
keretében megkötött  szerződésnek megfelelően történt,  nincs többletteljesítés,
ebből eredően nincs 20 M Ft-ra vonatkozó kifizetés sem. 
Az egyik  felszólaló  azt  kérte,  hogy szüntessék  meg a  közvetítést  a  testületi
ülésekről,  mert  egy-két  hozzászóló  ragadja  magához  a  mikrofont  és  unja
ezeknek a szereplését. Polgármester úr válaszában megerősítette, hogy van egy-
két  személy,  akinek  mikrofonéhsége  van  abban  az  esetben,  ha  a  televízió
közvetít.  Ő számos bizottsági  ülésen is részt  vett  már és a véleményét  ott  is
elmondta, pedig nem közvetíti a televízió. Az egyéni indíttatásából eredően és
az önkormányzati törvény adta lehetősége alapján mindig is el fogja mondani a
véleményét. Kéri, hogy a Jegyző úr nyilatkozzon arról, van-e az önkormányzati
törvénynek  olyan  pontja,  amely  megszabja,  hány  esetben  szólhat  hozzá  a
képviselő témánként. Az SZMSZ szerint 3 lehetősége van. A Polgármester úr
megjegyzése  arra  irányult,  hogy  korlátozza  a  képviselő  szabad  vélemény-
nyilvánítását. 
A fórumon egy jelenlévő feltette  azt  a kérdést  igaz-e,  hogy Rontó  József  és
Horogh  Lajos  megtámadta  a  Tesco-val  kötött  szerződést?  Kijelenti  Rontó
Józseffel  együtt,  hogy  ők  örülnek  ennek  a  szerződésnek  és  nem  akarják
megtámadni.  Gond  az,  amit  Polgármester  úr  ezzel  kapcsolatban  mondott,
miszerint van egy Legfelsőbb Ügyészséghez benyújtott feljelentés, ami hűtlen
kezelésre vonatkozik és az Egri Rendőrség vizsgálja. Akkor úgy foglalt állást
Polgármester  úr,  hogy  igyekszik  kinyomozni,  ki  a  feljelentő,  utána  ezt
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nyilvánosságra fogja hozni és arra kéri az ózdi embereket, választásoknál ezt
vegyék figyelembe. Azt javasolja, ha van ilyen feljelentés, hogy ilyen esetben
célszerű ennek a vizsgálatnak a lefolytatását megvárni, ami megállapítja, hogy
igaza  volt-e  a  feljelentőnek  vagy  sem.  Ezt  követően  kell  minősíteni  és  a
szükséges  jogi  lépéseket  megtenni.  Ezzel  kapcsolatban  dr.  Almási  Csaba
többször  kifejtette,  hogy  nem  lehet  képviselő,  polgármester  ellen  hűtlen
kezelésért  büntető  eljárást  kezdeményezni.  Ha  ez  így  van,  akkor  ezzel  a
lehetőséggel élni kell. Ha nem követtek el semmit, akkor nyugodtan meg kell
várni a vizsgálat eredményét és utána a hozott döntésnek megfelelően lépni. 

Benedek Mihály válaszában elmondja, Hódoscsépány-Somsállyal kapcsolatban
azt  mondta,  a  belügyminiszteri  határozatot  az  Előkészítő  Bizottság  és  Ózd
Város Önkormányzata támadhatja meg a jogosultság szerint, más törvényesen
nem támadhatja meg a bíróság előtt. Az új parkolókkal kapcsolatosan elmondja,
a  3  bizottsági  elnökkel  együtt  lefolytatott  tárgyalás  során  egy
szerződésmódosítást készítettek, egy plussz költséget különítettek el bevonva a
Műszaki Ügyosztály szakembereit is. Az Alterra igénye olyan volt, ami nem állt
arányban a teljesítéssel és később ez kiderült, azt neki az átalánydíjas szerződés
mellett meg kellett építeni és ez nem került teljesítésre. Nem mondott a fórumon
olyat,  hogy beszédkényszerben szenvednek  egyes  képviselők.  Azt  mondta,  a
politikusnak lételeme a nyilvánosság és nem tervezi a város vezetése, hogy a
testületi  ülések televízió által való közvetítését megszüntesse. A feljelentésről
pedig azt mondta, hogy nincs hivatalos tudomása, kik a feljelentők. Nem róluk,
de a 26 fős képviselő-testület egyik tagjáról sem feltételez olyat, hogy ennek a
városnak,  ahol  őt  megválasztották  vagy  ennek  a  képviselő-testületnek,
amelynek tagja, ártani szeretne. Azt mondta ott, hogy ha ilyen van és tudomást
szerez  róla,  ki  volt  a  feljelentő,  nyilvánosságra  fogja  hozni.  Kéri,  hogy  ha
idéznek tőle, azt pontosan tegyék. 

-.-.-

Rontó  József  a  testület  működésével  kapcsolatosan  szólna.  Sok  vitát,  sok
problémát  éltek  át  az  elmúlt  időszakban.  Több,  mint  egy  évvel  ezelőtt  egy
átfogó  javaslatcsomagot  terjesztettek  elő,  amely  a  testület  működésével
kapcsolatos  dolgokat,  bizottsági  változtatásokat  tartalmazott.  Felhívja  a
figyelmet, hogy el kellene olvasni,  hiszen akkor a testület  nem volt  hajlandó
megtárgyalni.  Véleménye  szerint  az  utóbbi  hónapokban,  hetekben  kialakult
közvéleményi hatások,  újságcikkek alapján és a Közigazgatási  Hivatal  levele
alapján végig kell tekinteni, hogy helyesen, jól működik-e a testület. Például a
Közigazgatási Hivatal levelét, amely a Polgármester úron keresztül a testülethez
érkezett,  ma kapták meg, holott  a válasz már 15-én elment.  A Közigazgatási
Hivatal levélben kifogásolta még az elmúlt esztendőben azt az eljárást is, ami az
újságkiadóval  kapcsolatosan  történt.  Ebből  adódóan  a  jövőben  a
közbeszerzésekre  vonatkozó  törvényi  előírásokat  szigorúbban  kell  betartani.
Ezzel  kapcsolatosan  a jogászoktól  kérdezi,  hatásköri  túllépések vannak vagy

67



nincsenek? A Közigazgatási Hivatal levelében benne van, hogy a közbeszerzési
eljárások  után  Polgármester  úr  utasítására  újabb  szakértői  véleményt  kértek.
Kérdése, a testület dönt ebben a kérdésben, vagy a Polgármester úr személyes
dolga?  Az  SZMSZ-ben  tárgyalási  jogosítvánnyal  ruházzuk  fel  Polgármester,
Alpolgármester  urakat,  bizottsági  elnököket,  de  hozzá  kell  fűzni,  hogy  a
tárgyalások  során  miről  kell  tájékoztatni  időben  a  testületet.  Elmondja,
működési  zavarokat  észlel  és  olyan  megnyilvánulásokat,  amelyek  nem  a
tárgyilagosságot  tükrözik.  Nem lehet  azt,  hogy üvegbúrába zárják magukat  a
nyilvánosságtól. Tudomásul kell venni, hogy jogállamiságban élnek. Nem érti
azt sem, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság állásfoglalását szeptemberre
halassza  el,  holott  csak  ki  kellene  mondani,  egyebekben  nincs  vita.  Kéri
jegyzőkönyvbe venni a javaslatait, térjen vissza erre a vezetés, gondolja végig
és a testület készüljön fel a szeptemberi ülésre, amelyen az SZMSZ-t tárgyalják.

dr. Csiszár Miklós  nem tudja alátámasztani a maguk részéről, hogy működési
zavar lenne. A Polgármester úrnak joga van különböző tárgyalásokat lefolytatni
bizonyos keretek között. Néha a testület elé viszi a tárgyalás eredményét, akkor
a  testület  mondhatja,  hogy nem ért  vele  egyet.  Nem tapasztal  olyat,  hogy a
működés nem lenne összhangban a szabályokkal.  Az lehet,  hogy az SZMSZ
nem részletez mindent, de az SZMSZ-t a testület fogadja el és az Ügyrendi és
Igazgatási  Bizottság  őrködik  felette.  A testület  módosíthatja  is,  ha  szűkíteni
akarja  a  Polgármester  mozgásterét.  Alapvetően  az  SZMSZ  teljesíti  azt  a
funkciót, amely alapján az Önkormányzat szabályosan látja el feladatát. Ez egy
közigazgatási  nagyüzem, amelybe csúsznak be problémák, hiszen  ilyen  nagy
számú döntés és annak végrehajtása esetén lehetnek hibák. Az a jó, ha elismerik
a hibát és javítják. 

-.-.-

Kovácsné Keller Ildikó  a civil szervezetek figyelmét hívja fel a Nemzeti Civil
Alapprogram támogatására. Az Országgyűlés elfogadta az alapprogramot, egy
új támogatási rendszert hozott létre, amelynek célja, hogy a civil szervezeteket a
költségvetésből  támogassa.  A  Nemzeti  Civil  Alapprogramról  megjelent  egy
tájékoztató, ezt a tájékoztatót átadta Varga Gábornak a Civil Ház vezetőjének.
Ha valakinek szüksége van rá, ott megkaphatja. Reméli, hogy ezzel segíthetnek
a szervezeteknek.

-.-.-

Filipcsin  Károly:  három  ciklus  óta  tagja  a  testületnek,  de  eddig  még  nem
tapasztalta,  hogy egy képviselő  kivitte  volna  a problémákat  a Önkormányzat
pályájáról  és  külső  szerveknél  tett  volna  észrevételt,  esetleg  feljelentést  a
testület  döntései  ellen.  Itt  olyan észrevételek forognak,  amelyeket  csak belső
emberek tudnak. Ez a magatartás számára újszerű és érződik a gyűlölet, a saját
igazság minden áron való bizonyítása, nem törődve kinek milyen mértékben árt,
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a lényeg a város vezetésének és a többségnek a lejáratása. Ezáltal a városról is
kialakult egy rossz vélemény, hiszen csak a médiákat kell elolvasni. Példa erre,
hogy értékbecslőt  már  nem lehet  találni,  olyan  helyre  nem szívesen  jönnek,
akiket mindenért feljelentenek és vitatják a hozzáértésüket. Már a vállalkozók is
óvatosan  tárgyalnak  az  idetelepülésről.  Ha  azt  az  energiát,  amelyet  egy  pár
ember abba fektet, hogyan lehet meggátolni a város fejlődését és hogyan lehet
lejáratni a város vezetését, inkább hasznosabb ügyekre fordítaná, jobb lenne a
városnak is. A Polgármester úrnak lehet különböző magatartású ellenzéke, de a
városnak  nincs  szüksége  olyan ellenzékre,  amely a  fejlődését  gátolja.  Eddig
ilyen gyűlölet, ilyen mindenben rosszat kereső magatartás nem volt szokásos az
Önkormányzatnál.  Bízik  abban,  hogy  a  zavarosnak  feltüntetett  ügyek
tisztázódnak.  A város eredményei láthatóak és a lakosság közérzetét  javítják.
Büszke  arra,  hogy  olyan  többség  tagja  lehet,  amely  mindent  elkövet  a
fejlődésért és ha hibázik, az a munkával jár. 

-.-.-

dr. Tóth István  utoljára januárban volt  a testületi  ülésen és decemberben egy
rövid  tájékoztatást  tartott  arról,  hogy  az  elmúlt  fél  évben  milyen  ügyekben
sikerült  közreműködnie.  Akkor elmondta,  valamint  azóta több sajtó és egyéb
fórumon  is,  hogy  a  két  év  tapasztalata  alapján  a  testület  működésével
alapvetően  nincsenek  problémák.  Első  perctől  kezdve  igyekezte  azt  az  elvet
tartani,  hogy a város érdeke elsődleges.  A város jó ütemben egy elmozdulás
elején  tart  –  egyetért  a  Filipcsin  képviselő  úr  által  elmondottakkal  –  és  a
kritikák,  észrevételek  valóban  elbizonytalanodást  okoznak.  Kér  minden
képviselőt,  hogy  ezt  a  szempontot  tartsák  szem előtt.  Véleménye  szerint  az
SZMSZ módosítás  kapcsán  rendezni  kell  a  problémákat  és  úgy  gondolja,  a
testület  meg is fogja tudni  ezt tenni.  Felhívja a képviselők figyelmét,  mielőtt
észrevételeket tesznek, gondolják végig, hogy a városnak az árt vagy használ.
Azért  kért  szót,  mert  egy  olyan  dolog  történt  pár  nappal  ezelőtt,  hogy  egy
befektető érdeklődött  a város iránt és úgy hallotta, a város vezetésénél zűrök
vannak, ezért vár egy kicsit. Reméli rendeződni fognak a dolgok és a testület
kialakítja a működési modellt, amelyben dolgozni szeretni.

-.-.-

Berki  Lajos  tájékoztatást  ad  arról,  hogy volt  egy rendkívüli  testületi  ülésük,
amelyen  3  képviselő  indítványozta  az  elnök  visszahívását  és  egy  új
elnökhelyettes  megválasztását.  Az  ülés  törvényesen  zajlott  le.  Az  elnök
visszahívására  vonatkozó  indítvány  nem  is  került  napirendre,  hiszen
leszavazták, az elnökhelyettes pedig Seres Géza lett. Sajnálatát fejezi ki, hogy
ilyenekkel kell foglalkozni, hiszen lenne sok más dolog, amibe ezt az energiát
bele lehetne fektetni. A televízióban a Beszéljük meg! című műsorban elmondta
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az elveit és azokból nem fog engedni soha. Végezetül megköszöni a Települési
Önkormányzatnak a segítséget, amit a működésükhöz adtak.

Benedek  Mihály megköszöni  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzatnak  a
munkáját és sok sikert kíván a továbbiakhoz. 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző   polgármester

70


