
Jegyzőkönyv

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

Távol voltak: dr. Bárdos Balázs, Nyerges Tibor képviselők

Jelen van továbbá:
dr. Csiszár Miklós jegyző
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
Pásztor Imre PH. Művelődési és Sport Ügyosztály 

ügyosztályvezető helyettese
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
Sződi Pálné humánpolitikai vezető
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György szlovák szószóló
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Ratkovszky Gyula Temető Gondnokság vezetője
Kriston György Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda 

képviseletében
Ihász Zoltán Borsod Volán Személyszállítási Rt. Ózdi 

Üzemigazgatója
Veres Zoltán SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője
Bellér László SPORTCENTRUM Kht. Felügyelő Bizottság 

elnöke
Hercsik Lászlóné SPORTCENTRUM Kht. könyvvizsgálója
dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója
dr. Török Béla Ózdi Football Club elnöke
Kiss Béláné ÓZDSZOLG Kht. képviseletében



Tokárné V. Katalin ÓZDSZOLG Kht. képviseletében
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Szerencsés János Ózdi Városi Televízió Kht. ügyvezető-

főszerkesztője
Beszeda István könyvvizsgáló
Kovács István újságíró
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető

Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  testület  ülése
határozatképes.  A  kiküldött  napirendi  ponthoz  az  alábbi  kiegészítést  teszi:
javasolja  26/A.)  napirendként  a  „Javaslat  a  2005-2006.  évi
közmunkaprogramban  történő  önkormányzati  részvételre”  című  előterjesztés
megtárgyalását.  Ismerteti,  a  14.)-15.)  napirendi  pontokat  zárt  ülés  keretében
fogják tárgyalni. Elmondja, Nyerges Tibor előre jelezte, hogy a mai ülésen nem
tud jelen lenni, valamint dr. Bárdos Balázs Százhalombattán képviseli a várost. 

Fazekas  Zoltán a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  napirend
keretében aktuális közügyekről kíván szólni.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna javasolja,  hogy  a  meghívóban  20.)  napirendi
pontként szereplő Integrált Gyermekjóléti Intézmény átalakítására tett javaslatot
vegyék le napirendről. Indoka, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthonára nyert 7
M  Ft  pályázati  pénz  összefügg  ezzel  a  napirendi  ponttal.  Ez  az  összeg  az
önkormányzatnak szeptember 15-ig kellett volna rendelkezésre álljon, azonban
az előzetes jelzések alapján csak január 1-től fog.

dr. Horogh Lajos a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében
panelházak felújításával, valamint „Egy alapkőletétel margójára” címmel kíván
szólni.

Nagybalyi  Géza a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  keretében
szennyvízkérdés  Karu  térségében  és  közlekedés  a  lakóövezetekben  címmel
szeretne hozzászólni.

Obbágy Csaba elmondja, a 26-os bevezető úton lévő híd rossz állapota miatt
megnövekedett  a  forgalom  a  Mekcsey  úton,  így  ott  a  közlekedés
balesetveszélyes, valamint az út nem bírja a terhelést. Kérdése, mikor történik
meg a híd felújítása, mikor tér vissza a rend?

Rontó  József a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  keretében
aktuális pénzügyi kérdésekről kíván szólni.
Bárdos István a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében „Az
ózdi televízió mennyire ózdi?” címmel kíván hozzászólni.
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Strohmayer László a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében
tájékoztatást kíván adni a felgyorsuló nemzetközi kapcsolatokról.

Benedek Mihály kéri, hogy az általa és Szabóné Ottmájer Zsuzsanna által tett
módosításokkal együtt szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

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

Napirend:
1.) Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.(......)  számú  rendelet-tervezete

Ózd  Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról
szóló többször módosított 21/1995.(VIII.1.) számú rendelte módosításáról

Előterjesztő: Rontó József képviselő

2.) Ózd Város  Önkormányzatának  …/2005.(......)  számú rendelet-tervezete  a
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  módosított  16/2003.
(VII.23.) számú rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság 

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

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

4.) Ózd Város Önkormányzatának …/2005. (…...) számú rendelet-tervezete a
temetőkről  és  temetkezési  tevékenységről  szóló  8/2001.  (IV.2.)  számú
rendelet módosításáról

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

5.) Javaslat költségvetési pótelőirányzatok biztosítására

Előterjesztő: Polgármester

6.) Tájékoztató Ózd város 2005. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Polgármester
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7.) Javaslat  a  címzett  támogatással  megvalósuló  Olvasó  rekonstrukció  saját
erő igényének évenkénti módosítására

Előterjesztő: Polgármester

8.) Javaslat az Ózd, 25. sz. főközlekedési út és a 2522 sz. út csomópontjának
korszerűsítéséhez a Magyar Állam javára terület térítésmentesen átadására

Előterjesztő: Polgármester

9.) Javaslat  műszaki  tartalom  csökkentésére  az  ÓZDSZOLG  Kht.
telephelyének fejlesztésére elnyert BAZ MTT TEKI pályázat tárgyában

Előterjesztő: Polgármester

10.) Javaslat  műszaki  tartalom csökkentésére  az  Ózdi  Alkotmány Úti  Óvoda
felújítására elnyert BAZ MTT TEKI pályázat tárgyában 

Előterjesztő: Polgármester

11.) Javaslat  önkormányzati  saját  erő  növelésére  az  Ózd,  Damjanich  út  14.
szám alatti orvosi rendelő felújítására elnyert CÉDE pályázat tárgyában

Előterjesztő: Polgármester

12.) Beszámoló  a  BORSOD  VOLÁN Személyszállítási  Rt.  Ózd  város  helyi
közlekedési szolgáltatás feladatainak 2005. I – VI. havi ellátásáról

Előterjesztő: Borsod Volán Személyszállítási Rt. vezérigazgatója

13.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Kht. törzstőke emelésére

Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője

14.) Javaslat szociális fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője

15.) Javaslat kitüntetések adományozására

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság
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16.) Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  üzletrész  vásárlásának
engedélyezésére

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

17.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórházban Sürgősségi Betegellátó Osztály
kialakítására benyújtandó pályázat támogatására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

18.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórházban nem nyilvános mentőhelikopter
fel- és leszállóhely kialakítására benyújtandó pályázat támogatására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

19.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház működési többletkiadásaihoz való
hozzájárulásra

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság 

20.) Javaslat  az  ózdi  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  gyermekjóléti
szolgáltatásának Ózd Kistérségi Többcélú Társulásra való kiterjesztésére

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság 

21.) Javaslat  az  Ózd,  Vasvár  út  3-27.  szám  alatti  üzletsor  felújításával
összefüggő feladatokra

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

22.) Javaslat a belvízrendezési feladatok átcsoportosítására 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

23.) Javaslat a 176/KH/2005.(VII.26.) számú, Ózd, József Attila út térségében
lévő,  befektetési  célú  beépítetlen  területre  (volt  rendőrségi  épület)
benyújtott  vételi  kérelem  elbírálása  tárgyú  határozat  hatályon  kívül
helyezésére

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
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24.) Javaslat a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság (Miskolc, Zsolcai kapu 32.)
részére egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

25.) Javaslat a Szociális Gazdasági Központ (Ózd, Árpád vezér út 28.) részére
egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

26.) Tájékoztató  az  Ózd Városi  Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  2005.  évi
munkájáról, feladatairól, pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

26/A.)Javaslat a 2005-2006. évi közmunkaprogramban történő önkormányzati
részvételre

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

27.) Javaslat  azon  lehetséges  projektek  körére,  amelyek  az  EU  2007-2013.
financiális periódusában előreláthatólag pályázhatóak lesznek

Előterjesztő: Ózdi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője

28.) Javaslat  az  Árpád  Vezér  Úti  Általános  és  Szakképző  Iskolában  a
szakképzés időtartamának megváltoztatására 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

29.) Tájékoztató az Ózdi Football Clubban folyó munkáról 

Előterjesztő: Ózdi Football Club elnöke

30.) Tájékoztató az Ózd: új városrész születik projektről

Előterjesztő: Polgármester

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

Előterjesztő: Polgármester
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32.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

33.) Javaslat a Tűzoltóságának technikai felszereltségével kapcsolatos pályázat
benyújtásához szükséges önrész pénzügyi fedezetének biztosítására

Előterjesztő: Polgármester

-.-.-

Benedek  Mihály köszönti  Faragó  Lászlót  a  Testnevelési  és  Sportintézet
igazgatóját, Sinka Lászlót a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkárát, a szervező
bizottság elnökét,  valamint  Fehér Pétert  a BAZ Megyei Kézilabda Szövetség
elnökét.

Sinka László szeretne köszönetet mondani a Junior Kézilabda Világbajnokság
valamennyi  rendezőjének.  Tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  2002-ben
nyújtottak  be  pályázatot  e  rangos  esemény  megrendezésére,  amelynek  a
helyszínei: Miskolc és Nyíregyháza. A Norvég Kézilabda Szövetség pályázatát
sikerült  2.  helyre  szorítani,  így  Magyarország  nyerte  el  a  rendezés  jogát.  A
szervezőmunka  elkezdésekor  jöttek  rá  a  szervezők,  hogy  nem  szabad  csak
néhány helyszínen megrendezni a bajnokságot, ezért a szervező bizottság úgy
döntött,  kibővítik  a  helyszínek  számát  11-re.  Ebből  5  helyszín  került
kiválasztásra Borsod és Heves megyében. Az érintett városok testületeivel és a
két megyei közgyűléssel a szükséges szerződéseket megkötötték. Megköszöni a
Képviselő-testület  támogatását,  amelyet  a  szerződés  megkötéséhez  vállalt.  A
bajnokság több, mint 7 héten keresztül zajlott a városban és egy olyan régióban,
amelyik rengeteg problémával küszködik.  Úgy gondolkodtak, hogy az ország
azon  részébe  kell  az  eseményt  hozni,  ahol  még  több  örömre  van  szükség.
Állítja,  ez  helyes  és  jó  döntés  volt.  Ismeretei  szerint  a  sportcsarnokok
felújítására 1.240 M Ft-ot fordítottak. Ebből a miskolci emelkedik ki, mert ott
egy komplett  felújításra  került  sor.  Leszögezi,  hogy a  VB-nek köszönhetően
sikerült megoldani azokat a feladatokat, amelyet a Szervezető Bizottság várt el.
A  helyi  szervezetek  is  hozzá  tudtak  tenni  valamit  a  sportcsarnokok  jó
megjelenéséhez,  tisztaságához,  mindez  találkozott  a  nemzetközi  szövetség
elismerésével. A szervező bizottság minden kérését az előírtaknak megfelelően
teljesítettek.  A  verseny  keretében  31  ország  képviselői  látogattak  hazánkba
négy kontinensről,  húsz nemzet kvalifikálta  magát.  A csapatok 82 mérkőzést
vívtak  egymással,  amelyeket  58  ezren  tekintettek  meg a  helyszínen.  Nagyon
hálásak a szervezők a szurkolóknak, hogy a magyar válogatott szinte mindegyik
mérkőzésén  teltház  volt.  Olyan  különleges,  fantasztikus  szurkoló-sereggel
találkoztak,  ami  egyedülálló  volt,  így  nem csoda,  hogy  a  szurkolóknak  járó
különdíjat  Ózd  nyerte  meg.  Ózdon  nyolc  mérkőzést  rendeztek.  Komoly
probléma nem adódott, valamint elismerésre méltó volt a helyszínen dolgozók
igyekezete  és  szorgalma,  amelyet  az  előkészítésben  és  lebonyolításban
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nyújtottak.  A  televíziós  közvetítésnek  köszönhetően  országszerte  láthatták
milyen  volt  a  mérkőzések  milliője.  Örömteli  volt,  hogy  amikor  úgymond
„semleges” csapatok játszottak, akkor is rengeteg néző volt kint a csarnokban.
Ez is bizonyította, hogy Ózdon nemcsak értik, hanem szeretik is a kézilabdát.
Nagyon örülne, ha a nemzeti bajnokság legmagasabb osztályába játszhatna az
ózdi  csapat,  mert  sok  szurkolót  és  támogatót  lehetne  megnyerni  az  itt
kézilabdázóknak.  Az  egyik  sportcsatorna  a  mérkőzéseket  élő  adásban
közvetítette,  kb.  2,5  millióan  láthatták  otthonukban  a  világbajnokság
eseményeit.  A Petőfi  Rádió, valamint a megyei és országos napilapok vezető
hírben foglalkoztak a VB-vel. Ez azért is kiemelt jelentőségű, mert ráirányította
a  figyelmet  nemcsak  a  játékra,  hanem  azokra  a  településekre  is,  ahol  az
eseményeket bonyolították. Úgy gondolja, a kézilabda nagy erővel visszatért és
meghódította  BAZ  Megyét.  A  Kézilabda  Világszövetség  legmagasabb
fórumával  egy  3  napos  tanácskozást  tartottak,  ahol  tovább  próbálták
Magyarország  sportdiplomáciai  pozícióit  erősíteni.  Visszatér  a  rendezés
körülményeire: jó eredményt értek el abban, hogy sikerült  szurkolók tízezreit
behozni a felújított csarnokba. A válogatott bronzérmet szerzett, 1977 után ez a
második magyar érem. A szövetség elnöke úgy nyilatkozott, hogy minden idők
legmagasabb  szinten  megrendezett  világbajnoksága  volt.  Joggal  lehetnek
büszkék, hogy Magyarországon rendezhették meg a bajnokságot, és ennek Ózd
is részese volt. Kiemeli, hogy több, mint 500-an segítették a külföldi résztvevők
munkáját,  olyan  miliőt  sikerült  kialakítani,  amely  elvarázsolta  a  hazánkba
érkező vendégeket. Óriási eredmény, hogy a VB megrendezése óta több száz
szülő viszi el gyermekét kézilabdázni. A szervező bizottság néhány hét múlva
fogja  értékelni  az  eseményeket.  Ő  személy  szerint  nyugodt  szívvel  fogja
tájékoztatni a testületet arról, hogy - nemzetközi méretekben mérve is- nagyon
szép eseménynek lehettek részesei, amelyért köszönetüket és hálájukat fejezi ki.
Megköszöni  a  testület  támogatását,  valamint  Veres  Zoltán  és  Kálmán  Imre
kiemelkedő munkáját. Megragadja az alkalmat, hogy a polgármesteren keresztül
a testületnek, a lakosságnak megköszönje a nemes együttműködést. 

1.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.(......)  számú  rendelet-tervezete  Ózd
Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
többször módosított 21/1995.(VIII.1.) számú rendelte módosításáról

Rontó  József a  11.  §-ként  megfogalmazott  javaslatát  visszavonja,  tudomásul
veszi, hogy nem teszi lehetővé az önkormányzati törvény. Hangsúlyozza, hogy
az előterjesztése egy folyamat eredménye. Emlékezteti a testületet, hogy 2003.
év végén tett  egy olyan javaslatot,  amely arra  irányult,  hogy tekintsék  át  az
önkormányzati működés szinte minden elemét, ha valóban azt akarják, hogy egy
európai értékrendet képviselő város alapjait fektessék le. Az előterjesztéssel az
a  célja,  hogy  egy  demokratikusabban,  dinamikusabban  és  eredményesebben
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működő  önkormányzati  tevékenységet  alapozzanak  meg  és  hogy  a  testület
szembenézzen  saját  gyengeségeivel,  hibáival.  Kiemeli  az  anyagból,  hogy  a
bizottságok  működésével  kapcsolatos  elvárások  megfogalmazásakor  az  a
követelmény, hogy az ellenőrzés,  az értékelés  és  az elemzés sokkal  nagyobb
hangsúlyt kapjon, mint eddig. Elkerülhetetlen szükségességét érzi annak, hogy
egy  társadalmi  és  foglalkoztatási  bizottság  megalakuljon,  mert  szerinte  a
foglalkoztatást nem kezelik kardinális kérdésként.

Benedek Mihály elmondja, a javaslatot  valamennyi bizottság tárgyalta,  kéri  a
bizottsági elnököket, hogy a megfogalmazott többségi és kisebbségi véleményt
ismertessék.

Erdősi János a Rontó József által javasolt bizottság létrehozásával kapcsolatban
elmondja, valamikor a munkahelyén úgy mondták, ha képtelenek egy problémát
megoldani, akkor hozzanak létre egy bizottságot, amely elrágódik rajta 3-4 évig,
ez alatt az idő alatt a probléma vagy megoldódik magától vagy sem. Nem tartja
szükségesnek újabb bizottság létrehozását, mert van olyan cégük és bizottságuk,
akik  foglalkoznak  a  munkahelyteremtéssel  és  foglalkoztatással.  A  javasolt
módosításokat  feleslegesnek  tartja,  azok  indoklása  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottság megítélése szerint nem helyt álló. A Képviselő-testület
már ebben a ciklusban módosította az SZMSZ-t, az jelenlegi is működik, nem is
rosszul. A Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság 5 elutasító szavazattal, 1
tartózkodással nem javasolja a módosítást. Kisebbségi vélemény nem hangzott
el.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna ismerteti,  az  Egészségügyi,  Szociális  és
Családügyi Bizottság úgy ítéli meg, a jelenlegi SZMSZ 3 éve fennakadás nélkül
látja  el  feladatát,  így  el  tudja  látni  azt  a  jövőben  is.  A  bizottság  6  nem
szavazattal nem támogatja az SZMSZ módosítását.

Soós  József elmondja,  a  Közrendvédelmi  Bizottság  szintén  megtárgyalta  a
javaslatot  és  3  igen,  4  nem  szavazattal  nem  tartja  indokoltnak  a  rendelet-
tervezet módosítását.

Filipcsin  Károly ismerteti,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag  úgy
döntött,  nem célszerű és indokolt  az SZMSZ-t módosítani,  mivel már apróbb
módosításokat  végrehajtottak  az  elmúlt  években.  Kisebbségi  vélemény  nem
hangzott el. 

Boda  István elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést,
megállapította,  hogy  az  önkormányzat  rendelkezik  érvényes  és  működő
SZMSZ-szel, így nem indokolja semmi a módosítást a 2006. évi választásig. A
bizottság 7 nem szavazattal nem támogatja az SZMSZ módosítását.

9



Tartó  Lajos elmondja,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  szintén  megtárgyalta  a
rendelet-tervezetet. Az ülésen 8 fő volt jelen, a többségi vélemény az volt, hogy
jelen időszakban nem indokolja a módosítást semmi. Kisebbségi vélemény nem
hangzott el. A bizottság 6 nem, 2 igen szavazattal nem javasolja a módosítást.

Zsolnai Piroska elmondja, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és minden jelenlévő tagja elvetette az előterjesztésben foglaltakat.
Indokai:  egy  SZMSZ  elkészítésére  illetve  felülvizsgálatára  legfeljebb  akkor
kerülhet sor, amikor egy újabb testületi ciklus elindul, akkor határozhatja el a
testület  milyen  formában,  szervezeti  keretek  között,  célokkal  óhajt  az
elkövetkező négy évben működni. A bizottság valamennyi jelenlévő tagja úgy
gondolta,  éppen  ezen  indokok  alapján  a  jelenlegi  előterjesztés  teljesen
időszerűtlen.  Egy  bizottság  kialakítása  átgondolt  feladat  kell  legyen,  és  a
hatékonyság  nem  ezen  múlik.  Az  előterjesztésben  foglalt  egyes  javaslatok
törvény-  illetve  jogszabályellenesek,  így  ez  is  hozzájárult  ahhoz,  hogy  a
bizottság nem támogatja elfogadását. 

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság nem támogatja
az SZMSZ módosítását. Indoka, hogy a testület működéséből még kb. 1 év van
hátra.  Úgy gondolja,  ez  az  SZMSZ alkalmas  volt  és  jelenleg  is  az,  hogy  a
működést  biztosítsa.  Szerinte  a  javasolt  módosítások  hátráltatnák  a  munkát.
Hozzáteszi,  egy új  bizottság  megszervezésének,  illetve  kialakításának  anyagi
vonzata  is  van.  A bizottság  ülésén  elhangzott  az  is,  hogy olyan előremutató
gondolatok fogalmazódtak meg az előterjesztés indokolási részében, amelyek a
következő testület számára megszívlelendők lehetnek. A foglalkoztatáspolitikai
kérdéssel  kapcsolatban  a  bizottság  úgy  gondolja,  hogy  a  Gazdaságfejlesztő
Iroda,  az  önkormányzat  és  a  bizottságok  alapvető  feladata  a  térség
gazdaságfejlesztése; közösen elő tudják segíteni a foglalkoztatás fejlesztését. A
Gazdaságfejlesztő Iroda további fejlesztésével hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy
a foglalkoztatás javuljon a térségben. Így az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság
nem támogatja az SZMSZ módosítását.

Benedek  Mihály pontosítja  Zsolnai  Piroska  azon  mondatát,  mely  szerint  a
testület  megalakulását  követően  kell  elfogadni  az  SZMSZ-t.  Elmondja,  az  a
törvényi kötelezettség létezik, hogy a választásokat követő 6 hónapon belül kell
az SZMSZ-t felülvizsgálni.  Hozzáteszi,  a testületnek bármikor jogában áll  az
SZMSZ-t felülvizsgálni a törvényi kötelezettségen túl is.

Fazekas Zoltán megállapítja az elhangzott véleményekből, hogy az előterjesztés
elfogadását nem támogatják. Véleménye szerint mindenképpen indokolt  lenne
az SZMSZ bizonyos jellegű módosítása, mert az elmúlt hónapokban, években
tapasztaltak működésbeli  zavarokat  a testületben,  pl.  képviselők nem jutottak
szóhoz, nem fejthették ki véleményüket.  Szerinte a bizottságok összetétele is
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tükröz bizonyos politikai irányvonalat, ellenzéki képviselők és szakértők nem,
vagy  csak  nagyon  kis  létszámban  jutottak  be  a  bizottságokba.  Kijelenti,  a
jelenlegi előterjesztés sorsa is jól példázza a működésbeli zavarokat. Számára
nem  indok  az,  hogy  egy  év  van  hátra  csak  a  testület  működéséből.  Egy
testületnek  nem lehet  más feladata,  hogy segítse  és  szolgálja  a  demokráciát.
Akár a következő testület szempontjából is fontos lenne egy jól megfogalmazott
SZMSZ. A maga részéről egy demonstratív igennel fogja támogatni az SZMSZ
módosításának elfogadását. Azt is tudja, hogy tartalmaz bizonyos zavarokat, de
fontosnak  tartja  az SZMSZ-el  való  további  foglalkozást.  Kb. 1  évvel  ezelőtt
hangzott el, hogy a testületnek szándékában áll az SZMSZ javítása. 

Kovácsné  Keller  Ildikó mint  civil  tanácsnok  szól  hozzá.  A jelenlegi  testület
sokat  tett  a  civil  szerveztek  közéletbe  történő  bevonása  érdekében.  Fórumot
hívtak össze, létrejött  a Civilház, ahol  a szervezetek helyet kaptak,  segítenek
nekik  a pályázatok írásában.  Létrehozták a civil  referensi  munkakört,  akinek
feladata  a  szervezetek  összefogása.  A bizottsági  elnökök  összehívják  a  civil
szervezetek  vezetőit,  meghívják  őket  azokra  a  témákra,  amelyek  érintik.
Véleménye, mivel jövőre választások lesznek, hogy hagyják meg a következő
testületnek a módosítás lehetőségét, figyelembe véve az anyag által tartalmazott
észrevételeket.  A  foglalkoztatás  kérdése  talán  a  legfontosabb  a  lakosság
szempontjából, az hogy munkahelyük legyen. A városban van egy Munkaügyi
Központ, amely segíti a munkavállalókat, hogy elhelyezkedjenek és megtalálják
a  céljaikat.  A  kohászat  felszámolásával  a  kormány  létrehozott  egy
foglalkoztatási  közalapítványt,  azt  azonban  az  előző  kormány  megszüntette.
Nem javasolja az SZMSZ módosítását.

dr.  Horogh Lajos leszögezi,  hogy az SZMSZ módosítása  nem ciklusfüggő, a
polgármester úr is elmondta, bármikor lehet azon változtatni. Nem lehet kizáró
tényező az sem, hogy egy év van hátra a választásokig. Ha ilyen szemszögből
nézik,  akkor  semmilyen  kérdésben  ne  hozzanak  döntést.  Mindeközben
elfelejtkeznek arról, hogy 10-15 évre kötnek szerződéseket, amelyek ciklusokat
ugranak  át.  2004.  januárjától  próbálta  néhány  képviselő-társával  az
antidemokratizmust visszaszorítani. Most azt mondják, hogy jó az SZMSZ, de
ezt  a  döntést  nem a  testület  hozza  meg,  hanem a  szocialista  frakció.  Hogy
alakult ez ki? Valamennyi egyéni választókerületben indított jelöltet az MSZP,
a 14-ből  10-ben nyertek is.  A bizottságok  elnökei  is  a szocialista  frakcióból
kerültek ki. Az úgymond „máshogy” gondolkodók annyira buták és primitívek,
hogy egy bizottsági helyet sem érdemeltek ki? Miért jó, hogy csak a szocialista
frakcióból kerülnek ki a vezetők? Jó az, hogy a bizottságok elsősorban a testület
szocialista  beállítottságú  embereiből  áll?  Ahol  nem  sikerült  a  többséget
elérniük,  ott  megemelték  a  bizottság  létszámát,  hogy  a  szocialista  fölény
biztosítva legyen. Miért jó az, hogy a testület előtt el takarnak ügyeket, olyan
dolgokról döntenek, amelyekről a testület tájékoztatást nem kap, a testület által
hozott  határozat megváltoztatásra kerül?  Volt  egy belső bizottság, amely egy
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meghívásos versenyt bonyolított  le.  Mi lett  volna, ha ez a bizottság máshogy
dönt?  Jó-e,  hogy részesei  a kistérségnek,  de nem kaptak még tájékoztatást  a
működéséről? Nem kellene esetenként testület elé vinni a tájékoztatót? Vannak
anomáliák, egyenesen képtelenség amit Erdősi János mondott, hogyha létrejön
egy új bizottság, elhalnak az ügyek. Ezek szerint a 11 bizottság is felesleges? A
javaslatok egy részének nem aktuális a bevezetése, de tartalmaz megszívlelendő
dolgokat, amelynek bevezetése nem okozna semmilyen problémát.

Boda  István csatlakozik  Nagybalyi  Gézához,  hogy  a  rendelet-tervezet  több
hasznos, megszívlelendő dolgot tartalmaz. Megjegyzi, lehet, hogy a kevesebb
több lett volna, mert az SZMSZ ilyen jellegű átalakítása több sebből vérzik. Dr.
Horogh Lajos elmondta, hogy a 10 oldalas cselekvési programot nem beszélte át
a testület. Azt viszont nem említette, hogyan keveredhetnek képviselő-testületi
és munkáltatói jogok. Kovácsné Keller Ildikó említette a civil területen történt
előrelépéseket, de azt nem, hogy a pénzt eddig mindig 4 bizottság osztotta el,
egyhangúan. Sugalmazta továbbá Horogh úr, hogy politikai döntések születnek.
Hangsúlyozza, az utolsó időszak kinevezési gyakorlata az volt, hogy az egyik
vezető ellenzéki oldalról, a másik vezető szocialista oldalról került kinevezésre.
A  politikamentesség  sokszor  szolgál  egyéni  célokat  és  törekvéseket.  Az
előterjesztéseket fel kell vezetniük a bizottsági elnököknek, kommentálniuk kell
azokat,  mert  2-3  mondat  segítheti  a  problémák  megoldását.  Szerinte  a
hozzászólás perceinek átadása csak politikai célokat szolgálhatna és a szakmai
felkészültséget  kérdőjelezné  meg.  Úgy  gondolja,  a  lakosság  tájékoztatása
biztosított,  valamennyi  testületi  és  bizottsági  ülés  nyilvános.  Továbbá semmi
sem indokolja a kisebbségi és közrendvédelmi bizottság összevonását. Egyetért
azzal, hogy a foglalkoztatás fontos kérdés, de nem hiszi, hogy szerencsés lenne
egy újabb bizottság létrehozása. Nem biztos benne, hogy a politikai közhangulat
a 2/3-os szavazást igényli-e. Úgy gondolja, van a városnak elfogadott gazdasági
programja,  4  év  után  a  megvalósulásáról  számot  kell  adniuk.  Az
önkormányzatnak  van  működő  SZMSZ-e,  amelyet  minden  ciklusban
áttekintenek.  Az  előterjesztett  anyag  szerint  lehetett  volna  apróbb  pontokon
változtatni  vagy pedig  ajánlást  megfogalmazni,  esetleg  kisebbségi  véleményt
csatolni,  de arra alkalmas lehet,  hogy a következő testület tanuljon belőle. A
rendelet-tervezetnek több hasznos eleme mellett sok gyenge pontja is van.

Filipcsin Károly úgy látja, vannak akik könnyen felejtenek, amikor különböző
politikai döntésekről beszélnek. Fazekas Zoltánt biztosíthatja, hogy alapos vitát
folytattak  le  a  bizottság  ülésén,  és  ez  nem jelenti  azt,  hogy  nem hozhatnak
egyhangú véleményt. Úgy gondolja, a bizottság tagjai nem döntöttek véletlenül
egyformán  és  a  mostani  hozzászólások  csak  általános  szövegek,  amelyek  a
televíziónak szólnak. Hangsúlyozza, a napirendről kellene beszélni. Az anyag
javaslatot  tesz  egy fejlesztési  tanácsnoki  funkció létrehozására  akkor,  amikor
létezik  egy  Gazdaságfejlesztő  Iroda  és  egy  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  is.
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Ezenkívül is még rengeteg problémát vet fel, pl. a kisebbségi és közrendvédelmi
bizottság összevonását, amellyel szerinte többet ártanának, mint használnának.
Boldog lenne, hogyha a napirendhez kapcsolódóan hallana 1-2 javaslatot, nem
pedig a következő 4 évről beszélnének. 

Fazekas Zoltán hangsúlyozza, igyekezett az előterjesztés indokoltságáról szólni,
nem pedig a tartalmáról, mert azt a bizottsági üléseken kell vagy kellett volna
megtenni. Ő egy bizottsági ülésen vett részt, ott még arra sem voltak hajlandók,
hogy pontonként menjenek végig az anyagon. Annyi pozitív hozadéka van az
előterjesztésnek,  hogy valamennyi  elnök kifejtette  véleményét,  illetve  ha lett
volna ellenvélemény, azt is. Számára alkotó jellegű, hogy hallottak érveket és
ellenérveket az előterjesztéssel kapcsolatban.

dr. Horogh Lajos Filipcsin Károlynak elmondja, hogy lehet személyeskedni, de
nem  akar,  ezért  ha  óhajtja,  négyszemközt  megnyugtatja  és  be  is  bizonyítja
állítását. Nézzék meg, készítsenek egy összeállítást a bizottsági tagságokról, a
tanácsnoki  funkciókról,  hogy  hányszor  érintettek  az  ellenzéki  képviselők.
Vannak olyan szocialista képviselők, akik 4-5 funkciót is betöltenek és vannak
olyan - ellenzéki  -  megfelelő színvonalon dolgozó személyek, akik csak egy
helyen dolgoznak. Kéri, nézzék meg a Felügyelő Bizottsági helyeket is. Minden
párt  igyekszik,  hogy  megfelelő  funkcióhoz  juttassa  tagjait,  de  van  egy
logikailag  elviselhető  határ.  Igaz  az,  kevés  párt  tudta  produkálni,  hogy  14
jelöltjéből  10 nyert.  El lehet ismerni,  hogy sokkal többen szavaztak Benedek
Mihályra, mint őrá. Örömét fejezi ki, hogy most először hallhatták a bizottsági
elnökök  részéről  a  kisebbségi  véleményeket.  Úgy  érzi  lassan  ugyan,  de
fejlődnek.  Kéri,  hogy  ne  a  rossz  szándékot  nézzék  egy  javaslatnál.  Soha
semmilyen szándéka nem volt, hogy bárkit is politikailag befolyásoljon, egyéni
meggyőződését  monda el,  hogyan lehetne javítani,  alakítani  egy kicsit.  Ezzel
nem veszítene semmit a testület.

Benedek Mihály mivel több hozzászólásra jelentkezőt nem lát, a vitát lezárja.
Pontosítást  tesz  az  elhangzottakhoz.  Horogh  úrnak  elmondja,  hogy  nem 11
bizottsága  van  a  testületnek,  hanem  9  állandó  bizottsága  és  egy  Lakásügyi
Társadalmi  Bizottsága.  Elhangzott,  hogy  antidemokratikus  módszereket
alkalmaznak. Ezt visszautasítja. Ha valaki elvárja, hogy vegyék figyelembe amit
mond, akkor vegye tudomásul ő is a többség véleményét.

Rontó  József ismerteti,  a  bizottsági  üléseken  felmerült,  hogy  jogsértő
megállapításokat tartalmaz az előterjesztése, ezt a részt visszavonta. Az egyéni
munkáltatói  jogok  gyakorlásával  kapcsolatban  elmondja,  a  képviselő-
testületnek illene néha tudnia arról, hogy hogyan, miként, milyen minőségben
dolgoznak az általuk kinevezett vezetők, hogyan működnek az intézmények. A
hozzászólási  időkeretet  illetően  javasolja,  hogy  a  3-5  percet  vonják  össze,
illetve ha ez nem elég,  akkor más képviselőtől  lehessen kérni  segítő  keretet.
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Nem lenne szabad előfordulnia, hogy befejeztetik egy képviselő hozzászólást
csak azért, mert lejárt az ideje. A másik dolog amit pirulva vett tudomásul, hogy
nincs szükség foglalkoztatási bizottságra azért, mert van Ózdon olyan szervezet,
amelyik ellátja ezt a feladatot. Elmondja, olvassanak el egy cikket a legutóbbi
Észak-magyarország c. napilapból, hogy hány szervezetet hoztak létre, amely a
foglalkoztatást  segíti.  Volt  a  városban egy Foglalkoztatást  Elősegítő  Kht,  de
megszűnt.  Hangsúlyozza,  a  képviselőknek  társadalmi  kötelességük,  hogy  a
legsúlyosabb  problémákra  valamilyen  választ  keressenek,  adjanak,
kezdeményezzenek  és  közreműködjenek.  Nem  érte  váratlanul,  hogy  az
előterjesztését  nem fogadják  el,  mert  a  folyamat  előre  jelezte,  hogy  ez  fog
történni.  Hangsúlyozza,  hogy a  bizottsági  ülések  előtt  megszületik  a  frakció
döntése az elutasításról. Így a polgármesterrel keményen vitatkozik, mert ez egy
antidemokratikus lépés és döntés. Arra sem kíváncsiak, hogy a nem bizottsági
tagok véleménye mi lehet. A rögzült és jogszerűtlen antidemokratikus elemek
megszüntetése alapvető városi érdek és úgy ítéli meg, hogy az utóbbi időben
ezen  elemek  az  önkormányzati  rendszerben  is  jelen  vannak.  Ha  nem
változtatnak a demokráciai felfogásukon, ha nem lesz mindenki számára a város
kül-  és  belpolitikája  fontos,  és  nem  lesz  középtávú  feladattervük  és
feladatrendszerük,  marad  minden  a  régiben.  Megjegyzi,  az  öntelt
megelégedettség ellentétes a demokráciával. 

Benedek Mihály a jelenlegi SZMSZ-ük szerint nincs frakcióülés, a testületen
belül  nem  működik  frakció.  Bizottsági  elnöki  megbeszélések  működnek,
amelyre a tanácsnokokat  is meg szokták hívni.  Kéri, szavazzanak az SZMSZ
módosítására tett javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 5 igen, 17 nem szavazattal, 2 tartózkodással Ózd Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosítását nem fogadja el.

2.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.(......)  számú  rendelet-tervezete  a
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  módosított  16/2003.
(VII.23.) számú rendeletének módosításáról

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna az  előterjesztés  indokolásának  első  oldalából
kihagyásra  javasolja  a  2.  §-hoz  tartozó  részt,  mivel  a  lakásfenntartási
támogatásra vonatkozó részt a rendelet-tervezet nem tartalmazza. Van egy olyan
rész,  amely  nem  igazán  szerepelt  a  szociális  törvényben,  így  a  segélyezés
újraszabályozása  került  a  rendeletben.  Az  együttműködési  megállapodást  a
rendelet-tervezet  1.  sz.  melléklete  tartalmazza,  amelynek értelmében aki  nem
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működik együtt, annak a rendszeres szociális segély folyósítása megszünik. Az
Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság  javasolja  a rendelet-tervezet
elfogadását.

Benedek Mihály felhívja  az előterjesztő figyelmét,  hogy egy rendelet  mellett
nem szokott  határozati  javaslat  lenni.  Ezért  kéri,  hogy a határozati  javaslatot
tekintsék semmisnek.

Nagybalyi  Géza felhívja  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság
elnökének  figyelmét,  hogy a  rendelet-tervezeteket  az  Ügyrendi  és  Igazgatási
Bizottság meg szokta tárgyalni, ezért  ilyen volumenű módosítást ne a testületi
ülésen közöljön.

Rontó József kérdése, hogy a beilleszkedést segítő programokon való részvétel
kb. hány főt érint? Mely programokhoz lehetnek vagy vannak meg a személyi
és  tárgyi  feltételek?  Milyen  anyagi  terhet  jelent  vagy  jelenthet  ez  az
önkormányzatnak? A rendeletet végigolvasta biztos benne, hogy nincsenek meg
a szükséges feltételek.

dr.  Pallagi  Istvánné Rontó  József  kérdésére  válaszolva  elmondja,  rendszeres
szociális segélyben 1600 fő részesül. Korábban kettős együttműködésük volt a
Munkaügyi  Központtal,  másrészt  a  Családsegítő  Szolgálattal.  Kb.  1400  fő
működött  együtt  a  Munkaügyi  Központtal  és  főleg  azok,  akik  egészségügyi
szempontból  alkalmatlanok  voltak,  azok  működtek  együtt  a  Családsegítő
Szolgálattal.  A jelenleg  hatályos  jogszabályban  rögzítetteknek  megfelelően  a
családsegítés  intézményi  egységének  a  létszáma  megvan.  Az  anyagi  részét
tekintve ez évben nem áll rendelkezésükre semmilyen forrás, a szakemberekkel
próbálják  megoldani  a  kérdést.  Javasolják  a  testületnek,  hogy  a  jövő  évi
költségvetés  tervezésekor  valamennyi  összeget  a  különböző  programok
megvalósítására biztosítsanak.

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

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja
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Ózd Város Önkormányzatának
27/2005. (IX.29.) számú rendeletét

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
módosított 16/2003. (VII. 23.) számú

rendeletének módosításáról

A  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  többször  módosított
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. §-ában, 25. § (3) bekezdésében,
26.  §-ában,  32.  §  (3)  bekezdésében,  37/D.  §  (5)  bekezdésében,  38.  §  (9)
bekezdésében,  43/B.  §  (1)  bekezdésében,  45.  §  (1)  bekezdésében,  46.  §  (1)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  Ózd  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló
többször módosított 16/2003. (VII. 23.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.)
az alábbiak szerint módosítja. 

1. §

Az R. 3. § (5) bekezdés a) – b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) Rendszeres szociális segély igénylése esetén:

a  gyermeknevelési  támogatás  megállapításának  szabályairól,  valamint  a
szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló több-
ször módosított 32/1993. (II.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rend.) 8/A. § (1) – (7) bekezdésében foglaltakat. 

b)    Ápolási díj igénylése esetén:

ba) az ápolt  személyére vonatkozóan mindkét jogcímen igényelt ápolási
díjhoz a Korm. rend. 9/A. § (2) bekezdésében foglaltakat,

bb) az ápolást végző személyére vonatkozóan mindkét jogcímen igényelt
ápolási  díjhoz  nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  Magánnyugdíj
Pénztári  tagsággal  rendelkezik-e,  a  rendelet  3.  számú  melléklete
szerint.„

2. §

Az R. 7. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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"7. § (1) A települési  önkormányzat  rendszeres  szociális  segélyt  állapít  meg
annak az aktív korú személynek, aki

a) egészségkárosodott, vagy
b) nem foglalkoztatott

feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.

(2) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként együttműködésre köteles. Az együttműködés tartalma: 
a nem foglalkoztatott személy köteles

a) megjelenni a Családsegítésnél,
b) eleget tenni a beilleszkedését segítő program megvalósítására kötött

megállapodásban foglaltaknak,
c) teljesíteni az együttműködés eljárási szabályait. 

(3) Az előzetes együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása érdekében
Ózd  Város  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  az
együttműködésre a Területi Szociális Gondozási Központ Családsegítés (a
továbbiakban: Családsegítés) intézményi egységét jelöli ki. 

Az  együttműködésre  vonatkozó  megállapodást  e  rendelet  1. számú
melléklete tartalmazza. 

(4) A  beilleszkedési  program  feltételeinek  biztosítása  érdekében  a
Családsegítés  megállapodást  köt  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei
Munkaügyi Központ Ózdi Kirendeltségével (a továbbiakban: Munkaügyi
Központ), illetve egyéb intézményekkel, szervezetekkel. 

(5) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) együttműködés a Munkaügyi Központtal, 
b) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás,
c) egyéni készség-, és képességfejlesztő foglalkozás,
d) életvezetési tanácsadás,
e) személyiségfejlesztő tréning,
f) munkavégzésre felkészítő és integráló program,
g) képzési, átképzési program,
h) munkalehetőség elfogadásával munkavégzés.

17



(6) A nem foglalkozatott  személy  a  Családsegítővel  történő  együttműködés
keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: 

a) meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emel-
kedését követő tizenöt napon belül a Családsegítésnél,

b) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segí-
tő program kidolgozásában,

c) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedését segítő program megvalósí-
tására, a nyilvántartásba vételtől számított negyvenöt napon belül,

d) eleget kell tennie a beilleszkedését segítő programra kötött megállapo-
dásban foglaltaknak,

e) meg kell jelennie háromhavonta a Családsegítésnél,
f) folyamatosan kapcsolatot kell tartania a kijelölt szerv munkatársával.

(7) A nem foglalkoztatott személy az együttműködési kötelezettségét az alábbi
esetekben szegi meg:

a) nem  jelenik  meg  a  (6)  bekezdés  a)  pontjában  előírt  határidőre  a
Családsegítésnél,

b) nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat,
c) nem tartja be az együttműködés eljárási szabályait,
d) nem fogadja el az önkormányzat, illetve
e) a Munkaügyi Központ által felajánlott megfelelő munkát,
f) az  önkormányzat  által  szervezett  foglalkoztatását  a  munkáltató

rendkívüli felmondással szünteti meg.

(8) Az  együttműködési  kötelezettség  megszegése  esetén  a  Családsegítés  az
alábbiak szerint jár el:

a) a  (7)  bekezdés  a),  b),  c)  pontjaiban  foglalt  esetekben  három
munkanapon belül fölkeresi a jogosultat  és megvizsgálja a mulasztás
okát. Amennyiben a nem foglalkoztatott személy
aa) önhibáján  kívül  nem  tett  eleget  kötelezettségének  -  melyet  az

akadályoztatás  megszűnését  követő  nyolc  napon  belül  igazolni
köteles – megkezdi, illetve folytatja az együttműködést;

ab) önhibájából  nem  tett  eleget  kötelezettségének,  öt  munkanapon
belül jelzi a jogosultságot megállapító szervnek az együttműködés
létrejöttének elmaradását, illetve megszegését.

b) a (7) bekezdés d), e), f) pontjaiban foglalt esetekben a Munkaügyi Köz-
pont, illetve a közcélú foglalkoztatást végző munkáltató értesítését kö-
vetően három munkanapon belül jelzi az együttműködés megszegését a
jogosultságot megállapító szervnek. 
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(9) A jogosultságot megállapító szerv a rendszeres szociális segély folyósítását
a Családsegítés értesítése alapján megszünteti.”

3. §

Az R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"8. § ápolási díjra jogosult  - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [a Magyar
Köztársaság polgári törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §
b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló 

a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg tizennyolc év alatti

személy gondozását, ápolását végzi."

4. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 3., 6., 7/1., 7/2., 7/3. számú
mellékletei hatályukat vesztik. 
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3.) napirend

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

Filipcsin Károly elmondja, a Vagyongazdálkodási  és Vállalkozási Ügyosztály
egy  mindenre  kiterjedő  anyagot  készített.  A  Pénzügyi  Bizottság,  a
Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési
Bizottság  a  rendelet-tervezetet  megtárgyalta,  a  „B”  változat  elfogadását
támogatja.

Fazekas  Zoltán szerint  ennek  az  előterjesztésnek  valamikor  január-február
hónapban, az államháztartási törvény elfogadását követően kellett volna testület
elé  kerülnie.  Ennek ellenére  jó,  hogy megszületett  az anyag,  mert sok  olyan
problémát  megelőznek  vele,  amelyek  a  szabályzat  hiányából  erednek,  pl.
bizonyos vagyontárgyak, nagy értékű ingatlanok versenytárgyalás, pályáztatás
nélkül kerültek értékesítésre, eladásra.

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a „B” változattal
együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

dr. Horogh Lajos megerősíti a Fazekas Zoltán által elmondottakat. A jogászok
vitatkoztak  a  Közigazgatási  Hivatal  állásfoglalásával,  végül  csak  be  kellett
látniuk, hogy ez a helyes út. Észrevétele, hogy a (12) bekezdésében hibás a 20
M Ft+ÁFA megfogalmazás,  mert  vagy forgalmi  értéken  vagy bruttó  értéken
számolnak. Ezért a „B” változatnál a +ÁFA kihúzását javasolja. Üdvözli, hogy
készült  egy versenyeztetési  szabályzat, amely egy hiányt pótol,  leszabályozza
azokat a nyitott kérdéseket, amelyek vitathatók voltak. A maga részéről jónak
tartja az anyagot,  de egy pár  helyen változtatást  javasol.  A szabályzatban az
ÁFA-t az I. fejezet I. (2) bekezdésnél húzzák ki. A zártkörű versenytárgyalás
tartásával  kapcsolatban  észrevételezi,  több  olyan  részt  is  tartalmaz,  amely
szerinte  a  döntések  meghozatalát  a  zártkörű  tárgyalás  felé  terelhetné.
Elsősorban arra kell törekedni, hogy ne legyenek zártkörűek a tárgyalások. A
lehetőségek közül csak azt hagyják meg, hogy a kiírásban foglaltak teljesítésére
az ajánlattevők képesek. A többi csak félremagyarázásra adhat lehetőséget. A
(7)  bekezdésnél  javasolja  az  első  francia  bekezdés  elhagyását,  mert  az
megítélése szerint semmit nem jelent. A II. fejezet (11) bekezdésénél javasolja a
bizottság létszámát 5 főben megállapítani, mivel jelentős, 20 M Ft-ot meghaladó
kérdésekről kell dönteni. Szerinte időszerű volt a rendelet megalkotása, jónak
tartja, gratulál készítőinek.
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Erdősi János vitába száll dr. Horogh Lajossal. Úgy érzi, hogy az üzleti titok nem
merő megítéléstől  függ.  Ugyancsak nem attól,  hogy egy korábban nyilvános
pályáztatás  eredménytelenül  zárul-e  le  vagy  sem.  Kijelenti,  az  anyagot
szakemberek készítették, ők tudják miért kerültek bele azok a részek, amelyeket
Horogh úr elhagyásra, módosításra javasol.

dr. Babus Magdolna dr. Horogh Lajos felvetésére a következőt mondja. A 2004.
évi  135.  törvény 7.  § (1)  bekezdése nem forgalmi értéket  tartalmaz.  A helyi
rendelet  ez  alapján  a  törvény  alapján  készült.  A  költségvetési  törvényben
ilyenkor  nettó  értéket  szokás  érteni,  mert  az  ÁFA  az  önkormányzat
költségvetésénél csak keresztül fut. Az előkészítés során ebben a kérdésben a
KVI-vel  konzultált,  mert  a  szabályozás  is  a  kincstári  vagyon  kettős
szabályozását vette mintául, tehát az állami vagyongazdálkodásban alkalmazott
szabályokat javasolják alkalmazni, amely az államháztartási törvény előírásain
alapul. Zártkörű versenytárgyalás lefolytatását a törvény 108. § (1) bekezdése is
lehetővé teszi. Hangsúlyozták a helyi rendeletben, hogy ezt kivételes eljárásnak
tekintik,  de a mindennapi gyakorlat  is azt jelzi,  vannak olyan esetek,  amikor
más módon nem oldható meg a kérdés, ezért ezt a lehetőséget nem lenne szabad
kizárni.  Nem ez az általános  eljárás,  ezért  fogalmaztak úgy, hogy a döntésre
jogosult a jelenlegi vagyonrendelet szerint x értékhatárig a Gazdaságfejlesztési
Bizottság, felette pedig a testület. Az eseti bizottság létszámát az operativitás
miatt  határozták  meg 3 főben,  de ha a testület  úgy dönt,  hogy megemelik  a
létszámát 5 főre, azt tudják fogadni.

Filipcsin  Károly elmondja,  az  ügyosztályvezetővel  alaposan  átnézték  a
módosítást. 

dr. Horogh Lajos dr. Babus Magdolnával az 1. §-t illetően ellenvéleményen van.
Vagy az államháztartási törvény vagy a költségvetés nincs összhangban ezzel.
A rendeletben forgalmi érték  szerepel,  nem pedig nettó  forgalmi érték.  Neki
teljesen mindegy, hogy ÁFA-val vagy ÁFA nélkül tartalmazza az értékhatárt,
csak legyen meg az összhang.

Benedek Mihály összegzi dr. Horogh Lajos módosító javaslatait: az II. fejezet
(11) pontjában javasolja az eseti bizottság létszámának megemelését 5 főre, a
(7) pontnál a francia bekezdés elhagyását. Úgy gondolja, hogy dr. Horogh Lajos
ÁFA-val  kapcsolatos  kérdését  az  ügyosztályvezető  megválaszolta;  a
rendeletben a 20 M Ft + ÁFA jól szerepel,  kéri,  hogy ezt  a javaslatát  vonja
vissza.

dr. Horogh Lajos visszavonja javaslatát. Elfogadja az érveket.
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Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak,  a  (7)  pont  első  francia  bekezdésének
elhagyásáról. 

A  Képviselő-testület  21  igen  szavazattal,  2  nem  szavazat  mellett  a
javaslattal egyetért.

Benedek  Mihály kéri  szavazzanak,  az  eseti  bizottság  létszámának  5  főben
történő megemeléséről.

A  Képviselő-testület  21  igen  szavazattal,  2  nem  szavazat  mellett  a
javaslattal egyetért.

Benedek  Mihály kéri,  a  módosításokkal  és  a  bizottságok  által  javasolt  „B”
változattal együtt szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslattal egyetért
és megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának 
28/2005.(IX.28.) számú rendeletét

 az Ózd Városi Önkormányzat
tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb

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

1. §.

Ózd Város Önkormányzatának az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonáról és a
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) sz. rendeletének
(a továbbiakban: Rendelet) 12.§.-a helyébe az alábbi szöveg lép:

„12. §. (1) Az önkormányzati vagyont értékesíteni, a vagyon használatát, illetve
a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény, vagy törvényi felhatalmazás alapján
kiadott  más jogszabály kivételt  nem tesz – 20 M Ft + ÁFA értékhatár feletti
vagyontárgyak  esetében  csak  nyilvános  (indokolt  esetben  zártkörű)
versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

(2)Az (1)  bekezdés  alkalmazásában nyilvános  versenytárgyalásnak minősül  a
nyilvános pályázat és az árverés, míg zártkörű versenytárgyalásnak minősül a
zártkörű pályázat.”
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2. §

A Rendelet kiegészül a jelen rendelet mellékletét képező 8. sz. melléklettel.

3. §

Ez a Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Melléklet a 28/2005.(IX.28.) számú. rendelethez 

8. sz. melléklet

VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT

A szabályzat célja, hogy az önkormányzati vagyon elidegenítése és hasznosítása
során  megállapítsa  a  versenyeztetés  általános  szabályait,  biztosítva  ezzel  a
vagyongazdálkodás hatékonyságát és nyilvánosságát. 

a) Első fejezet
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I. A versenyeztetés egyes formái

(1) A  versenyeztetés  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonáról  és  a
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) sz. rendelet
(továbbiakban:  Vagyonrendelet)  12.  §-ában  meghatározott  értékhatár
fölötti vagyontárgyak esetében csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű)
versenytárgyalás útján valósulhat meg. 

(2) A  Képviselő-testület  20  M  Ft  +  ÁFA  egyedi  értéket  meg  nem haladó
vagyontárgyának esetében is elrendelheti a versenyeztetést.

(3) A versenyeztetési eljárásban természetes személyek, jogi személyek, illetve
jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  egyéb  gazdálkodó  szervezetek
vehetnek részt. 

(4) A Kiíró  a  versenyeztetés  során  valamennyi  ajánlattevő  számára  egyenlő
esélyt köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz
jutás és az alkalmazott versenyfeltételek tekintetében. A Kiíró a pályázat
tartalmát  úgy köteles  meghatározni,  hogy annak  alapján  az  ajánlattevők
megfelelő  ajánlatot  tehessenek  és  a  szabályszerűen,  időben  benyújtott
pályázati ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. 
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II. A versenytárgyalás típusai

(5)  A  versenytárgyalás  a  vagyontárgy  jellegétől,  funkciójától,  állapotától,
valamint a hasznosítás céljától függően lehet nyilvános, vagy zártkörű.

(6)  A  nyilvános  versenytárgyalás  pályázat  vagy  árverés,  míg  a  zártkörű
versenytárgyalás csak pályázat útján valósulhat meg.

(7) Nyilvános  versenytárgyalás helyett  csak kivételes  esetekben kerülhet  sor
zártkörű versenytárgyalás kiírására, különösen akkor, ha
-  az  önkormányzati  érdek,  vagy az  üzleti  titok  megóvása  azt  indokolttá
teszi, vagy
-  a  kiírásban  foglaltak  teljesítésére  csak  meghatározott  ajánlattevők
képesek, vagy
- ha a korábbi nyilvános pályáztatás eredménytelenül zárult.

(8) A  versenytárgyalás  módjáról  a  kiírásról  történő  döntés  alkalmával  kell
rendelkezni.  Külön kell rendelkezni arról, hogy a versenytárgyalás egy-,
vagy többfordulós, illetve alternatív ajánlat tehető-e.

(9) Zártkörű  versenytárgyalás  esetén  a  Kiíró  köteles  egyidejűleg  és  azonos
módon – a pályázati felhívás megküldésével – legalább három érdekeltet
írásban  felhívni  az  ajánlattételre.  A  zártkörű  versenytárgyalásra  -  ha  e
szabályzat  másként  nem  rendelkezik  -  a  nyilvános  versenytárgyalásra
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Második fejezet
A PÁLYÁZAT

I. A pályázat kiírása és meghirdetése

(10) A  pályázat  kiírásáról  a  vagyonrendeletben  meghatározott  tulajdonosi
döntésre jogosult testület (továbbiakban: Kiíró) rendelkezhet. 

(11) A  pályáztatást  páratlan  létszámú,  legalább  5  fős  eseti  bizottság
(továbbiakban: Bizottság) bonyolítja le.

(12) A bizottság tagjait és elnökét 20 M Ft + ÁFA értékhatárig a Polgármester,
az  e  fölötti  értékhatárnál  a  Polgármester  javaslatára  a Képviselő-testület
jelöli ki.
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(13) A pályázati felhívás teljes szövegét a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
ki kell függeszteni, kivonatát 20 M Ft + ÁFA értékhatárig egy helyi lapban,
az e fölötti értékhatárnál megyei, vagy egy országos napilapban, valamint
az  Önkormányzat  honlapján  is  közzé  kell  tenni.  A kihirdetés  közhiteles
időpontjának  az  első  esetben  a  Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtábláján
történő kifüggesztés időpontját, a második esetben a megyei vagy országos
napilapban történő közzététel időpontját kell tekinteni.

(14) A Kiíró jogosult  a pályázati  felhívást  az elbírálásig  visszavonni.  Erről  a
pályázati  felhívás  közlésével  megegyező  helyeken  az  elbírálási  határidő
lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni, zártkörű pályázat esetén a
visszavonásról  az érdekelt  pályázókat  értesíteni.  A felhívás visszavonása
esetén  –  amennyiben  a  részletes  dokumentációt  a  pályázó  ellenérték
fejében  kapta  meg  –  a  Kiíró  köteles  a  dokumentáció  ellenértékét
visszafizetni.

(15) A  pályázat  benyújtásának  határidejét  a  hirdetményben  úgy  kell
meghatározni, hogy nyilvános pályázat esetén a hirdetmény közzététele és
a benyújtási határidő között legalább 20, zártkörű pályázat esetén a felhívás
kézhezvétele  és  a  benyújtási  határidő  között  legalább  10  naptári  nap
legyen.

(16) A  pályázati  felhívás  tartalmát  a  Kiíró  a  vagyontárgy  jellegétől  és  az
értékesítés egyéb körülményeitől függően állapítja meg, tartalmaznia kell
azonban legalább a következőket:
a) a Kiíró megnevezését,
b) az  értékesítendő/hasznosítandó  vagyontárgy  megjelölését,  ingatlan

esetén  az  ingatlan-nyilvántartási  adatokat,  illetve  a  per-,  teher-  és
igénymentesség bármilyen korlátozását,

c) az értékesítésre/hasznosításra vonatkozó feltételeket, 
d) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó

értékelési szempontokat fontossági sorrendben,
e) a  fizetés  módjára,  valamint  a  pénzügyi  garanciákra  vonatkozó

előírásokat,
f) ajánlati  biztosíték  kikötése  esetén  az  ajánlati  biztosíték  mértékét  és

befizetésének módját,
g) az ajánlati kötöttség időtartamát,
h) a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét,
i) a pályázati ajánlatok bontási eljárásának helyét, idejét,
j) a pályázati ajánlatok elbírálásának idejét, az ajánlattevők értesítésének

módját, és határidejét,
k) a Kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot eredménytelennek

nyilvánítsa, vagy az elbírálásig visszavonja,
l) a  Kiíró  azon  jogának  fenntartását,  hogy  a  nyertes  ajánlattevő

visszalépése esetén jogosult  a pályázat soron következő helyezettjével
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szerződést kötni,
m) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit.

II. Biztosíték

(17) A versenytárgyaláson való részvétel biztosíték nyújtásához köthető, melyet
a  Kiíró  által  meghatározott  időpontig  és  módon  kell  a  Kiíró  részére
megfizetni.

(18) A  biztosítékot  a  versenytárgyalás  kiírás  visszavonása,  az  ajánlatok
érvénytelenségének,  a  pályázat,  vagy  az  adott  ajánlat
eredménytelenségének megállapítása esetén vissza kell fizetni.

(19) Nem jár vissza a biztosíték,  ha az a kiírás  szerint  a szerződést  biztosító
mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az
ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés
megkötése neki felróható, vagy az érdekkörébe felmerült más okból hiúsul
meg.

III. Az ajánlat

(20) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a) az  ajánlattevő  nevét,  lakóhelyét  (székhelyét),  elérhetőségét  (telefon,

telefax számát, e-mail címét),
b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,
c) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,
d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,
e) a  pályázati  kiírásban  foglalt  feltételek  elfogadására  vonatkozó

nyilatkozatot,
f) a pályázati biztosíték megfizetésére vonatkozó igazolást.

(21) Amennyiben  az  ajánlattevő  jogi  személy,  vagy jogi  személyiség  nélküli
gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
a) 30  napnál  nem  régebbi  cégkivonatát,  vagy  cégbejegyzés  iránti

kérelmének másolatát, illetve a Cégbíróság által kiadott tanúsítványt,
b) az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát. 

(22) Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó,  az ajánlatnak tartalmaznia
kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

(23) Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia
kell az ajánlattevő személyi adatait.

29



IV. Az ajánlatok benyújtásának módja, az ajánlati kötöttség

(24) Az ajánlattevők az ajánlataikat zárt borítékban, csomagban az ajánlattevő
azonosítására  alkalmatlan  módon  két  példányban  kötelesek  az  ajánlatok
benyújtására  nyitva  álló  határidőig,  a  versenytárgyalásra  utaló  jelzéssel
benyújtani.

(25) Az  ajánlati  kötöttség  az  ajánlatok  benyújtására  nyitva  álló  határidő
lejártától  kezdődik.  A  pályázó  az  ajánlatához  a  pályázati  kiírásban
meghatározott  időpontig,  de  legalább  a  benyújtási  határidő  lejártától
számított  60 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a
kiírást visszavonta, a versenytárgyalás nyertesével szerződést köt, vagy a
pályázókkal írásban közli a pályázat eredménytelenségét.

V. Az ajánlatok érkeztetése, felbontása

(26) A  pályázati  kiírásban  megjelölt  helyen,  az  ott  megjelölt  időpontig
benyújtott ajánlatokra a Kiíró képviselője az érkezés időpontját rávezeti az
ajánlatot tartalmazó borítékra.

(27) A  határidőben  beérkezett  pályázatok  felbontása  a  benyújtási  határidőt
követő 3 munkanapon belül történik. A bontáson a Bizottság, a Bizottság
által  meghívott  személyek,  valamint  az  ajánlattevők,  illetve
meghatalmazottjaik vehetnek részt.

(28) Az ajánlatok felbontásakor a jelenlevőkkel ismertetni kell az ajánlattevők
nevét, székhelyét (lakóhelyét), valamint az ajánlatok legfontosabb tartalmi
elemeit.

VI. A pályázatok értékelése

(29) A pályázatra benyújtott ajánlatokat a Bizottság véleményezi és javaslatot
tesz a pályázat érvényessége, eredményessége kérdésében.

(30) Az elbírálásra vonatkozó javaslatot a Bizottság indokolással együtt köteles
a Kiíró ülésére beterjeszteni tulajdonosi döntéshozatal céljából, mely ülésre
az ajánlattevőket meg kell hívni. 

(31) Az ajánlatok értékelésében résztvevő személyeket titoktartási kötelezettség
terheli.  A  résztvevők  a  tudomásukra  jutott  információkat  kizárólag  a
pályázat értékelésének céljára használhatják fel.

(32) A bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia
kell különösen:
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- a pályázat tárgyául szolgáló vagyontárgyat (vagyonrészt),
- a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát,
- az ajánlatok rövid ismertetését, összefoglalását,
- az  értékelés  főbb  szempontjait,  az  ajánlatokkal  kapcsolatos

véleményeket,
- a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését,
- az  első  helyre  javasolt  megjelölését,  valamint  a  többi  ajánlat

rangsorolását.

VII. Érvényesség, eredményesség

(33) Eredményes  a  pályázat,  ha  a  pályázati  kiírásban  foglalt  feltételeknek
megfelelő egy, vagy több érvényes ajánlat érkezett.

(34) Eredménytelen a pályázat, ha:
- a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot,
- a  benyújtott  pályázatok  egyike  sem felelt  meg  a  pályázati  kiírásban

foglalt feltételeknek,
- a Kiíró eredménytelennek nyilvánítja, vagy a kiírást visszavonja.

(35) Érvénytelen az ajánlat, ha:
- a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
- a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta,  vagy nem az előírtaknak

megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére,
- az  ajánlattevő  az  árat/ellenértéket  nem  egyértelműen  határozta  meg,

illetve  a  megajánlott  vételár/ellenérték  a  kiírásban  megjelölt
ár/ellenérték alatt van,

- az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak.

VIII. Döntés az ajánlatokról

(36) Az  ajánlatok  közül  az  összességében  legkedvezőbb  ajánlat  mellett  kell
dönteni.  A  döntésben  meg  kell  jelölni  a  nyertes  ajánlattevőn  kívüli
helyezetteket is, rangsorolva a Kiíró szerint még elfogadható ajánlatokat,
arra  az  esetre,  ha  a  pályázat  nyertesével  a  szerződéskötés  meghiúsulna,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és azért a
Kiíró  a  szerződéstől  eláll.  A  versenytárgyalási  kiírásban  közölt  bírálati
szempontokkal ellentétes döntés nem hozható.
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IX. A versenytárgyalás eredményének közlése

(37) A versenytárgyalás eredményét az elbírálást  követően haladéktalanul,  de
legkésőbb 8 munkanapon belül valamennyi ajánlattevővel írásban közölni
kell.

Harmadik fejezet
ÁRVERÉS

I. Általános szabályok

(38) Az Önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározott tulajdonosi jogokat
gyakorló szerv dönthet úgy, hogy vagyontárgyát árverés útján értékesíti. A
döntéssel  egyidejűleg  ki  kell  jelölni  az  árverést  levezető  szervet  vagy
személyt, a kikiáltási árat, továbbá az árverés helyét és idejét. Az árverést
közjegyző jelenlétében kell lebonyolítani.

II. Az árverés kitűzése

(39) Az  árverés  időpontját  a  hirdetményben  úgy  kell  meghatározni,  hogy  a
hirdetmény közzététele és az árverés között legalább 20 naptári nap legyen.

(40) Az  árverési  hirdetmény  teljes  szövegét  a  Polgármesteri  Hivatal
hirdetőtábláján ki kell függeszteni, kivonatát 20 M Ft + ÁFA értékhatárig
egy  helyi  lapban,  az  e  fölötti  értékhatárnál  megyei,  vagy  egy  országos
napilapban, valamint az Önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.
Az árverési hirdetménynek tartalmaznia kell:
- az árverés helyét és idejét,
- az árverésre bocsátott vagyontárgy főbb jellemzőit, a kikiáltási árat,
- ingatlan esetében az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait (az ingatlan

fekvésének  helyét,  helyrajzi  számát,  alapterületét,  épületnél  a  telek
területét),  az ingatlan tartozékait,  épületnél  a jellemző sajátosságokat,
továbbá beköltözhető, vagy lakott állapotát,

- a bánatpénz összegét, befizetésének határidejét,
- az árverési feltételeket.

(41) Az árverésen az vehet részt, aki az ingatlan kikiáltási árának legalább 15
%-át legkésőbb az árverési tárgyalás napján az  Önkormányzat számlájára
befizette és az erről szóló bizonylatot az árverési tárgyalás megkezdésekor
bemutatta.
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(42) Az árverést lefolytató személy az árverési tárgyaláson:
- megállapítja  a  résztvevők  nyilatkozata  alapján,  hogy  a  nyilvános

tárgyalás megtartásának akadálya nincs,
- jegyzőkönyvben rögzíti az árverés résztvevőinek nevét,
- ellenőrzi a bánatpénz befizetésének bizonylatait,
- ismerteti a kikiáltási árat és az árverés feltételeit,
- felhívja az árverezőket ajánlatuk megtételére,
- közli a licitálás eredményét és az árverési vevő nevét,
- az árverési tárgyalást bezárja.

(43) Az árverési tárgyaláson a kikiáltási ár ingatlan értékesítése esetén legalább
annak  forgalmi  értéke,  bérbeadás,  vagy  más  jellegű  hasznosítás  esetén
hasonló hasznosítású ingatlanok egy éves piaci bérleti díja.

(44) A  licitlépcső  mértékét  a  Kiíró  határozza  meg.  Az  árverést  addig  kell
folytatni,  míg  ajánlatot  tesznek.  Több  azonos  ajánlat  esetén  –  ha  a
licitlépcső alkalmazása eredménytelen – az árverést levezető személy más
licitlépcsőt is megállapíthat. Ha nincs további ajánlat, az árverést lefolytató
a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy
az ingatlant a legtöbbet ajánló megvette.

(45) Az árverési vevő által befizetett bánatpénzt a szerződés megkötése esetén a
vételárba be kell számítani. Az árverési vevőn kívüli többi befizetőnek a
bánatpénzt az árverés befejezését követően vissza kell adni.

(46) Az árverésről a közjegyző jegyzőkönyvet készít.
a) Az  árverési  jegyzőkönyvet  az  árverést  vezető  személy  és  a

jegyzőkönyvvezető aláírásukkal hitelesítik.
b) Az árverési  jegyzőkönyvet  annak elkészültét  és hitelesítését  követően

meg kell küldeni az árverési vevőnek.

(47) Az árverés sikertelen, ha
a) nem tettek vételi ajánlatot.
b) az  árverési  vevő  az  árverési  hirdetményben  előírt  határidőn  belül

fizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy visszalépett. 

4.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.  (…...)  számú  rendelet-tervezete  a
temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV.2.) számú rendelet
módosításáról
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Erdősi János ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság,
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a  rendelet-tervezetet
megtárgyalta. A javaslat 6 %-os emelést tartalmaz, amelyet a három bizottság
indokoltnak tart. Ez a díjemelés az inflációnál valamivel magasabb, de az utóbbi
10  évben  a  legalacsonyabb  mértékű.  Hozzáteszi,  a  kisebb  mértékű
fejlesztéseket,  felújításokat  az  ÓZDSZOLG  Kht.  saját  költségvetése  terhére
végzi  el,  pl.  kerítések,  épületek  karbantartása,  vízvezeték  továbbépítése.
További példaként említi a Centeri temető kerítésének elkészítését, amelyre a
költségvetésben  1,6  M  Ft-ot  fognak  biztosítani.  Kijelenti,  ez  csak  az
anyagköltséget  takarja.  Mindezeket  figyelembe  véve  a  rendelet-tervezet
elfogadását a bizottságok támogatják.

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
29/2005.(X.3.) számú rendeletét

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
8/2001.(IV.2.) számú rendelet módosításáról

1. §
Ózd Város  Önkormányzatának a  temetőkről  és  a  temetkezési  tevékenységről
szóló  8/2001.(IV.02.)  számú  rendeletének  (továbbiakban:  „R”)  9.  §  (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók a temetkezési szolgáltatások

közül  a  sírnyitással,  a  sírhelyek  ki-  és  visszahantolásával  kapcsolatos
feladatok  ellátására  a  köztemetőkben  az üzemeltető  szakszemélyzetét  és
technikai berendezéseit veszik igénybe.”

2. §
A „R” 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  temetőben  elhelyezett  sírok,  síremlékek,  tárgyak  tekintetében  őrzési

illetve kártérítési felelősség  sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt
nem terheli.”

3. §
A „R” 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Temetői  munkavégzés  következtében  keletkező  szennyeződés,  rongálás

megszüntetése, az eredeti állapot visszaállítása az azt okozó kötelessége.”
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4. §
A „R” 14. §-a a következő (6), (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A temető  üzemeltetője  a  tulajdonos  nevében  köteles  felhívni  a  temetési

hely felett  rendelkezni jogosultat  a biztonságos használatot  veszélyeztető
sírjel,  sírkeret,  sírbolt  helyreállítására.  A  felhívást  –  a  temetési  hely
megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki
kell  függeszteni  és  a  felhívás  közlését  a  rendelkezésre  jogosult  ismert
lakcímén is meg kell kísérelni.

(7) Amennyiben a rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja
helyre  és  az  életet  is  fenyegető  közvetlen  veszély  áll  fenn,  akkor  a
közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temető üzemeltetője
szünteti meg.

(8) A sírjel vagy a sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés
nem történhet.”

5. §
A „R” 15. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A síremlékek elbontásából vagy építéséből származó építési törmeléket a
temetői szeméttároló edénybe és a temető területén elhelyezni tilos.

(3) Építőanyagoknak  a  temetőbe  való  beszállításához,  építési  vagy  bontási
munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges.
A  fel  nem  használt  építőanyagokat  az  építési  munkát  végzők  az
üzemeltetőnél  történt  előzetes  bejelentést  követően,  az  építés
megkezdésétől számított 3. nap után tárolási díj fejében tarthatják a temető
területén.”

6. §
A „R” 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Aki  e  rendelet  8.  §  (1),  (6),  (7)  bekezdésében,  13.  §  (4),  (5),  (6),  (7)
bekezdésében,  14.  §  (2),  (3),  (4),  (5)  bekezdésében  és  a  15.  §-ban  foglalt
rendelkezéseket  megszegi,  -  ha  jogszabály  másképp  nem  rendelkezik  –
szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

7. §
A „R” 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

8. §
A „R” 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

9. §
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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-.-.-

Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor
alpolgármesternek.

5.) napirend

Javaslat költségvetési pótelőirányzatok biztosítására

Benedek Mihály szóbeli kiegészítőjében elmondja, a költségvetési bevételek és
kiadások  megváltoztatására,  a  pótelőirányzatok  biztosítására  vonatkozó
előterjesztést  valamennyi  bizottság  megtárgyalta,  s  tudomása  szerint  az
előterjesztésen  túlmenően  egyéb  többletkiadásokra  vonatkozó  igény  nem
vetődött fel. Két dolgot kíván az előterjesztés kapcsán megemlíteni. Az egyik a
panellakások felújításának ügye, ami a kormányzat  Panel  Plusz programjával
kapcsolatosan Ózd városban is napirendre került. Szeretné hangsúlyozni, hogy
az éves költségvetés igényei között  konkrét pénzügyi előirányzatot azért  nem
ütemeztek,  mert tényleges felhasználásra ez évben már reálisan nem kerülhet
sor. Hangsúlyozottan törekszenek arra, hogy a decemberi határidőig az állami
támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásra kerüljön. Ennek első lépéseként a
társasházak által az Önkormányzathoz benyújtandó pályázatokat, igényeket kell
áttekinteni,  szakmailag  összefogni,  a  rangsorolás  tényezőit  kialakítani.  Ezt
követően az Önkormányzat fogja a pályázatát benyújtani, remélhetőleg sikerrel.
Úgy gondolja, e feladathoz a jövő évi költségvetésben kiemelt előirányzatot kell
hogy  biztosítsanak.  A  másik,  amire  szeretné  a  figyelmet  ráirányítani,  az  a
kistérségi feladatok ellátása. Az előterjesztés első pontjából érzékelhető, hogy
közel 10 millió Ft-tal növekszik az Önkormányzat bevétele olyan pénzeszközök
révén,  amik  a  Társulás  részére  biztosított  normatív  támogatásból  kerülnek
átcsoportosításra. Ez vonatkozik a működtetésre is, s az éves költségvetésben
10  millió  Ft-tal  szemben  gyakorlatilag  4  M  Ft  az,  amit  Ózd  Város
Önkormányzata a Társulás munkaszervezetének működtetése kapcsán felvállal.
Szeretné ezúton is hangsúlyozni, hogy a Kistérségi Társulás jelentősége abban
van,  hogy  számos  feladatot  a  Társulás  keretében  sokkal  nagyobb  állami
támogatottság mellett tudnak végrehajtani, mint ahogy erre már ez évben is van
számos  példa.  A  pótelőirányzatokra  vonatkozó  előterjesztést  a  bizottságok
megtárgyalták, kéri a Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság a Polgármester úr előterjesztését
megtárgyalta, vita nélkül elfogadta és elfogadásra ajánlja. A bizottsági ülésen
elhangzottak  beépítést  nyertek  az  előterjesztésbe.  Jelzi,  2005-ben  második
alkalommal módosítják a költségvetést, mindig pozitív céllal. Az eredeti bevétel
9,8 Mrd Ft, a módosított 10,8 Mrd Ft, az eredeti kiadás 10,1 Mrd, a módosított
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11,2 Mrd Ft. A költségvetés 278 M Ft felhalmozási céltartalékkal számol. Az
elfogadás  után  ez  a  céltartalék  197  M  Ft  lesz,  amely  fejlesztésre  áll
rendelkezésre,  célszerű  lenne  erre  fordítani.  A  működési  célú  kiadások
átgondolását tovább kell erősíteni a hivatalon belül. Lényeges tétel pl. a Kórház
működtetéséhez  biztosított  egyszeri  21  M  Ft-os  önkormányzati  támogatás,
amely enyhítheti a kórház gazdasági problémáját. Erre a kérdésre vissza lehet
térni a novemberi ülésen, mivel a kórház működéséről akkor fog beszámolni. A
másik  nagyobb  tétel  az  ÓZDSZOLG  Kht-t  érinti.  Ebben  az  évben  kaptak
nagyobb  összeget,  de  nem  annyit,  amennyi  a  kommunális  működéshez
szükséges  lenne.  Így  településüzemeltetési  alapfeladatok  egyszeri
többlettámogatására  még  16  M  Ft-ot  biztosítanak.  Több  apróbb  megoldásra
váró  dolog  is  volt,  pl.  a  Nevelési  Tanácsadó  kinőtte  magát,  így
mindenféleképpen  végleges  elhelyezést  kell  keresni  nekik.  A  gyermekek
étkeztetésére a testület 14,3 M Ft-ot fordított. Újabb 3,9 M Ft szerepel normatív
kiegészítésként, így már 1251 gyermek ingyenes étkeztetése válik lehetővé. A
városrehabilitációban  3 M Ft  beállítására  kerülhet  még sor,  így pl.  Bolykon,
Bánszálláson is  elvégezhető még 1-2 feladat.  A határozati  javaslat  2.  pontját
javasolja  módosítani  Szentsimoni  buszfordulóról  „Szentsimonban  buszöböl
kiépítéséhez”-re. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  egyhangúlag
támogatja  az  előterjesztésben  foglaltak  elfogadását.  Mint  egyéni  képviselő
örömmel vette tudomásul, hogy egy megemelt összeggel tudják az ő területén is
segíteni  a  feladatok  elvégzését.  Sok  a  probléma,  ezek  megoldására  hatalmas
összegeket kellene biztosítani. Reméli, hogy apró lépésekkel ugyan, de előrébb
tudnak jutni.

Erdősi  János elmondja,  a  javaslatot  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési
Bizottság megtárgyalta. Három területet emel ki: a Vasvár út 3-27. szám alatti
épületek felújítását, a Gyújtótól a Meggyesi feljáróig terjedő útszakaszt. Ennek
egy nagyobb része megoldható a biztosított 33,8 M Ft-ból. A másik ilyen terület
a  Bolyki  és  Bánszállási  városrehabilitációban  a  keret  3  M  Ft-tal  történő
megemelése.  A  Bolyki  területen  a  korábbiaktól  eltérően  koncentráltan,  egy
területre  figyelve  megindult  a  városrehabilitáció,  de  szükség  van  lépések
megtételére Bánszállás területén is. Az ÓZDSZOLG Kht-nak biztosított 16 M
Ft többlet működési támogatásból 1 M Ft a Sintér telep többlet  bérleti  díjára
lesz  elkülönítve.  Mindannyiuknak  szembetűnő,  hogy  az  ÓZDSZOLG  Kht.
tevékenysége lényeges pozitívumokat mutat az előző időszakhoz képest.  Úgy
érzi,  ez  is  kevés  lesz  a  jövő  évben,  de  jelenleg  ennyi  állt  rendelkezésre.
Nagybalyi Gézával egyetért, hogy a területekre kapott  pénz nagyon lényeges,
fontos, bizonyos igényeket ki lehet vele elégíteni, de ennek sokszorosára lenne
szükség. A Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
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Filipcsin  Károly ismerteti,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag
támogatja a javaslat elfogadását Boda István módosító javaslatával együtt.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna ismerteti,  az  Egészségügyi,  Szociális  és
Családügyi  Bizottság  pozitívan  fogadta  az  előterjesztést,  különösen  a  városi
kórház  részére  biztosított  21  M  Ft-ot.  Külön  meg  kell  említeni  a
gyermekvédelmi  támogatásban  részesülők  étkezéséhez,  illetve  a  fogorvosi
ügyelethez  biztosított  összeget.  Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi
Bizottság 6 igen szavazattal támogatja az előterjesztés elfogadását.

Zsolnai  Piroska elmondja,  a  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  a  határozati
javaslat  elfogadását  támogatja.  Nagyon  örül  az  előterjesztésben  szereplő
támogatásoknak, mert ezzel is szépül a városközpont. Jó lenne, ha vele együtt
mások is örülnének annak, hogy az ÓZDSZOLG Kht-t támogatásban részesítik.
Sokszor  hallotta  azt  milyen szép  és  tiszta  a  város.  Hangsúlyozza,  nem attól
tiszta, hogy mindig takarítják, hanem attól, hogy a város lakói vigyáznak rá. 

Tartó  Lajos ismerteti,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  támogatja  a  határozati
javaslat  elfogadását.  Ennek  ellenére  szomorúan  állapította  meg,  hogy  nem
szerepel a pótelőirányzat között a sport. 

dr.  Horogh  Lajos szerint  bizonyos  mértékig  kiszámíthatatlan  a  jövő.  Az EU
előírásai szerint 2010-ig - figyelembe véve az egyéb kötelezettségeket -, 12 Mrd
forintra lenne szükség meghatározott  célokra. Azt még nem lehet tudni, hogy
2006. után hogyan alakulnak a finanszírozások. Ha megszűnik az iparűzési adó,
akkor  nehéz  lesz  a  helyzet,  mert nem tudják  mivel  fogják pótolni.  Ez az év
kedvező volt, mert voltak olyan többletbevételek, amelyek viszont jövőre már
nem jelentkeznek: pl. a Sinergy Kft. 300 M Ft-ja. Mindezért ésszerű tartalékolni
és elgondolkodni a helyzeten. A testület 250 M Ft-os hiányt tervezett  és azt,
hogy a fejlesztési forrásoknál megtakarítások lesznek. Ez a tartalék a jelenlegi
döntés következtében 197 M Ft-ra fog csökkenni. Ez azt jelenti, hogy a 250 M
Ft-os hiány kb. 80 M Ft-tal fog emelkedni. Ne felejtsék el, hogy a város beteg, a
szíve  ugyan jól  működik,  de a végtagjai  súlyosan károsultak,  pl.  Bánszállás,
Somsály, Kiserdőalja vagy Sajóvárkony. Az anyag nagyon jól tartalmazza, hogy
mindegyik kifizetésre nagyon nagy szükség van, nem hiszi, hogy indokolatlanul
pénzt osztanak. Amikor a költségvetést készítik, tervezési hibák sorát követik
el, ilyen pl. az iskolatej. Hogy nem lehet kiszámolni a 4 hónapra esedékes részt,
vagy azt megnézni, hogy a Sajóvárkonyi iskolánál el kell bontani a garázsokat,
hogy új tantermeket alakítsanak ki? Laza a végrehajtási fegyelem, meg kellene
szigorítani.  A  költségek  túllépése  nem  engedhető  meg,  úgy  kellene
meghatározni a költségeket, hogy azok eredményeket hoznak. Az a legnagyobb
gond,  hogy  nem  látja  megfelelő  színvonalúnak  az  anyagokat,  ilyen  pl.  a
kórházé. Nézzék meg a 43 M Ft-os támogatási díj levezetését, hogy mennyire
nincs  konkretizálva,  dokumentálva.  Ennyivel  több  pénzre  van szükségük,  de

42



miért? Az ÓZDSZOLG Kht. megalakulásával, az IKI megszüntetésével 11 fős
létszámmegtakarításra  került  sor,  mégis  kaptak  ebben az  évben  170 M Ft-ot
indoklás nélkül.

Rontó  József biztos  benne,  hogy  olyan  költségvetési  pótelőirányzat  nincs,
aminek mindenki örülne. Példaértékűnek tartja a Sajóvárkonyi ÁMK fejlesztése
során  történteket.  Úgy  gondolja,  az  önkormányzati  feladat  a
városrehabilitációban nem hatékony, bővebbé, folyamatosabbá kellene tenni, ki
kellene szélesíteni,  mert ez sokkal  nagyobb költségvetési  támogatást  igényel.
Ha ezt nem teszik meg, akkor olyan helyzetbe kerülnek,  ami megoldhatatlan
helyzet elé állítja a testületet. Amit ő nem írt volna bele az előterjesztésbe, az a
házszámok rendezésére biztosított 1 M Ft, a másik pedig a hiányzó bérek nagy
bértömegből történő ki nem gazdálkodása. 

dr. Csiszár Miklós Rontó József házszámozással kapcsolatos felvetésére reagál.
Elmondja,  a  városban  kb.  40  éve  halmozódnak  fel  a  problémák,  rengeteg  a
rendezetlen házszám. Az önkormányzat is hozzájárult ehhez, amikor 15 évvel
ezelőtt  átnevezték  a  város  különböző  utcáit.  Ezek  a  névváltozások  viszont
nincsenek  átvezetve  a  lakosság  egy  részénél,  vagy  a  Földhivatalnál.
Hangsúlyozza, a házszámok rendezése az Okmányiroda feladatai közé tartozik,
azonban  azt  várják  tőlük,  hogy  folyamatosan  fogadják  az  ügyfeleket,  így  a
helyzetet úgy oldják meg, hogy két nemrégiben nyugdíjba ment kollégát kértek
fel a munkák elvégzésére. A házszámozás rendbetételével a kialakult szörnyű
állapotok  további  romlását  kívánják  megakadályozni.  A  választáskor  a
választási szerveknél is gondot okoz a házszámozás problémája. Amennyiben
nem áldoznak erre, akkor a rendetlenség megmarad. 

dr.  Horogh  Lajos hangsúlyozza,  a  gazdálkodásra  nem  fordítanak  megfelelő
hangsúlyt, nem úgy gazdálkodnak, mint ahogy a kereteik lehetővé teszik. Egy
város költségvetésébe hogy írhatják be, hogy térképek elkészíttetéséhez 80 ezer
forint  hozzájárulást  biztosítanak?  Milyen  annak  a  cégnek  a  gazdálkodása,
hogyha a testületnek kell ilyen kis összegben döntenie? Véleménye szerint nem
lehetne gond 80 e Ft kifizetése. Aki ezt testület elé hozta, az kiállított magáról
egy bizonyítványt. Ha gondot okoz, akkor ott  nagy baj van, mert a városnak
minden  pénzre  szüksége  van.  Kéri,  vonják  le  ebből  a  tanulságot.  Felhívja  a
figyelmet, hogy a tervezésre, fejlesztésre nagyobb figyelmet kell fordítani.

Erdősi János egyetért dr. Horogh Lajossal, hogy valóban több esetben előfordul
költségtúllépés,  de megjegyezi,  hogy sajnos az ózdi  vállalkozók dolgoznak a
legdrágábban,  az ajánlataik is  magasabbak azoknál  a költségeknél,  amelyet a
tervezők  meghatároznak.  Ez  nem az  önkormányzat  hibája,  mert  az,  hogy  a
tervező  és  a  kivitelező  hogyan  számol,  az  nem  a  testület  ügye.  Többlet
ráfordítás a legtöbb esetben a pályázatoknál jelentkezik. Sok esetben nem kapja
meg az önkormányzat az igényelt maximális összeget, ezért vagy biztosítják a
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különbözetet  vagy  csökkentik  a  műszaki  tartalmat.  Egyetért  azzal,  hogy
minimálisra  kell  csökkenteni  a  költségeket,  de  döntő  többségébe  nincs
beleszólása  az  önkormányzatnak.  Rontó  Józsefhez  kérdése,  mire  gondolt,
amikor  azt  mondta,  hogy  a  városrehabilitációban  a  jelenlegi  rendszer  nem
hatékony.  A korábbiaktól  eltérően  a  keretek  meg  lettek  határozva,  valamint
szerepet  kapott  Sajóvárkony  rehabilitációja  is.  Nem érzi  hatékonytalannak  a
rendszert.

Kovács Béla örömmel vette a határozati javaslatban foglaltakat, azt, hogy még
egyáltalán  lehet  pénzösszegekről  beszélni.  Szerinte  egyáltalán  nem
kiszámíthatatlan a pénzügyi helyzet. Az ő választókerületén is be van tervezve a
Szentsimoni buszöböl kiépítéséhez pénzösszeg. Az ÓZDSZOLG Kht-t illetően
elhangzott, hogy meg kellene nézni mekkora az elvégzett munka mennyisége és
hogy mekkora bevételt  hozott.  Véleménye szerint még túl is vállalta magát a
Kht. A városrehabilitáció egyedüli problémája, hogy kb. 200 M Ft pluszra lenne
még szükség. A jegyző úr által elmondottakat kiegészíti, hogy ő már személy
szerint  1998-ban  kérte  az  utca  és  házszám  ügyekkel  kapcsolatosan  a
beavatkozást.  Egy 1999-ben  benyújtott  pályázatuknál  is  érdeklődtek,  hogy a
Szentsimoni templom melyik utcában van, mert ahány mellékletet nyújtottak be,
azon mind más szerepelt. Ha egy ilyen műemlék-épületnél ez a helyzet, akkor
mi lehet a lakónyilvántartással? Mindenképpen indokoltnak tartja.

Fazekas  Zoltánnak a  bizottsági  ülés  óta  tudomására  jutott,  hogy  az  ifjúsági
referenst  illetően  a  bérét  és  járulékait  pályázatos  támogatás  keretében  a
szakminisztérium  biztosította.  Ez  évtől  viszont  az  önkormányzatot  terheli.
Ebben az évben is megjelent  egy minisztériumi pályázat,  kérdése,  miért  nem
nyújtották be?

Boda István szerint  az anyag sok hasznos dolgot  tartalmaz. Egyetért,  hogy a
gyermekétkeztetés kérdését lehetett volna rendezni akkor, ha a Magyar Közlöny
időben rendelkezésükre  áll.  Elmondja,  a  városrehabilitáció  az egyetlen  olyan
terület,  ahol  a  pénzeket  nem  nagyon  szabad  konkretizálni.  A  kórház  és  az
egészségügy nagyon nehéz helyzetben van.  Amikor pénzügyi támogatást  kap
egy kórház, akkor az is kiderül meddig van szükség még a külön támogatásra.
Végrehajtották a racionalizálásokat, de még így is támogatásokra szorul. Így az
önkormányzatnak  ismét  zsebbe  kell  nyúlnia.  Egyetért,  hogy  tervezési
kérdésekben az eltéréseket be kell mutatni és meg kell indokolni. Úgy gondolja,
a jövő nem kiszámíthatatlan minden esetben, és igyekeznek majd felelősséggel
meghozni  a  döntéseket.  Úgy  gondolja,  ha  a  város  költségvetési  helyzete
viszonylag stabil, akkor egy-egy pillanatig közösen is lehet örülni.

Rontó József hatékonytalanság alatt azt érti, hogy a városban nagy mennyiségű
szükséglet jelentkezik, a lehetőségeik pedig szűkek. Márpedig a városképi  és
városrészi  szempontból  kiemelt  stratégiák.  Visszatér  arra,  hogy  rongálások
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vannak a városban. Hangsúlyozza, ez folyamatos és nem átmeneti.  Annak az
okát  kellene  megtalálni,  hogy  miért  vonzó  a  város  az  alacsonyan  képzett
emberek számára, akik munkahelyet úgy sem kapnak?  Ha erre megtalálták a
választ, akkor intézkedni kell. 

Nagybalyi  Géza észrevételezi,  hogy  dr.  Horogh  Lajos  kifogásolta  az
előterjesztésben szereplő apró problémák megoldására javasolt pénzösszegeket
vagy  ha  nem  is  azt,  akkor  annak  gondolatiságát.  Hangsúlyozza,  nem  a
képviselők kapnak pénzt, hanem a területek, pl. a falu térsége, Szenna, Csépány
és  Tábla  térsége.  Apróbb  problémák  alatt  azt  érti,  amit  minden  területi
képviselőtársa, hogyha csak ki nem kapcsolja a telefonját, akkor még éjfélkor is
megszólal,  hogy  eltört  valahol  a  vízvezeték,  stb.  Ezt  az  összeget  egyik
képviselő-társa  sem  tudja  máshogy  felhasználni,  mint  az  ilyen  jellegű
problémákra.  A pénzügy egy forintot  sem hagyna kifizetni,  ha  nem az ilyen
jellegű munkák kifizetésére, elvégzésére lenne felhasználva.

Kispap  Károly dr.  Horogh  Lajos  első  kérdésére  -  a  költségvetési  tartalék
felhasználására  –  válaszában  elmondja,  kétségtelen,  hogy  az  önkormányzati
gazdálkodást illetően a jövőre nézve nagy a bizonytalanság, amely elsősorban
az  iparűzési  adó  megszüntetésében  jelentkezik.  A támogatás  a  kórház  és  az
ÓZDSZOLG Kht. esetében is ki van hangsúlyozva, hogy egyszeri és nem épül
be a jövő évi költségvetésükbe. Másik felvetése dr. Horogh Lajosnak a tervezési
hibákra vonatkozik. Nyilvánvaló, hogy vannak számítási problémák, de vannak
olyan  többlet  kiadások  is,  amelyek  elmaradtak,  vannak  olyanok  is,  amelyek
közben jelentkeznek pl. a Sajóvárkonyi ÁMK esetében. Vannak olyan tervezési
eltérések,  amelyek  a  közbeszerzési  eljárások  keretében  derülnek  ki.  Kéri,
nézzék meg, hogy az éves költségvetésben hány olyan feladat van, amire csak
irányszámokat lehet meghatározni. Ez vonatkozik a beruházásokra is, egyedileg
lehet megnézni indokolt-e vagy sem. A következő felvetése a Kárpát-medencei
települések térképéhez biztosított  80 ezer forintos támogatással függött  össze.
Nem  a  költségvetés  egyensúlya  miatt  szerepeltették,  hanem  azért,  hogy  a
zárszámadásban  szerepeljen.  Fazekas  Zoltán  felvetette  az  ifjúsági  referens
kérdését. Nem igényelhető támogatás, ha a referens köztisztviselői kinevezéssel
alkalmazott. Rontó József következő kérdése a normatíva feleslegessé válásával
volt  kapcsolatos.  Válasza,  nem arról  van  szó,  hogy feleslegessé  vált,  hanem
arról, hogy amikor az éves költségvetés jóváhagyásra került, nem volt ismert az,
hogy a kistérségek mennyit fognak kapni. Van olyan, amit önállóan old meg,
van aki létrehoz pénzösszeget és van, aki saját kereteit szervezetén belül oldja
meg. Mégis kapott 10 M Ft-ot a kistérség, amit átcsoportosítottak. Sok feladat
van, amit a város akkor is ellátna, ha nem lenne kistérség. 

Benedek Mihály megköszöni a bizottságok munkáját. Kéri, mindenki vésse az
eszébe  és  tartsa  mindig  szem előtt,  hogy  a  pénzt  könnyebb  elkölteni,  mint
megkeresni  vagy  a  városba,  térségbe  hozni.  Örülne,  ha  több  képviselőtársa
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információs hálózatán keresztül felhívná a testület vagy az apparátus figyelmét,
hogy  hol,  mire  lehet  pályázni.  Köszönettel  veszi  a  kritikákat,  a  dicsérő
megjegyzéseket.  Kéri  a  testületet,  hogy  a  pótelőirányzatra  tett  javaslatot
támogassa.

Kiss  Sándor kéri,  szavazzanak  Boda  István  módosító  javaslatával  együtt  a
határozati javaslat elfogadásáról.

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

161/SzÜ. 191/KH/2005.(IX.27.) számú határozat

Tárgy: Költségvetési pótelőirányzatok biztosítása

A  Képviselő-testület  a  fenti  tárgyú  előterjesztést  megvitatta,  s  az  alábbi
határozatot hozza.

1.) A költségvetési rendelet előterjesztésénél az alábbi bevétel növekedéseket
figyelembe kell venni:
- Kistérségi Társulástól a munkaszervezet működtetéséhez 

átvett pénz 5.907 e Ft
- a Nevelési Tanácsadó működtetéséhez biztosított önkor-

mányzati  pótbefizetésből átcsoportosítás a Kistérségi 
Társulás költségvetésének terhére 3.723 e Ft

- üzletértékesítésekből származó bevételek         42.200 e Ft

2.) A Képviselő-testület az alábbi feladatokhoz biztosít pótelőirányzatokat:

- Kőalja úton a tűzcsapok korszerűsítéséhez az Ózdi Vízmű Kft.
részére     387 e Ft

- Sajóvárkonyi ÁMK-ban a számítástechnikai tantermek 
kialakításához            1.700 e Ft

- a TOPOGRÁF Térképészeti Kft. részére a kárpát-medencei 
települések térképeinek elkészítéséhez       80 e Ft

- ÓZDSZOLG Kht-től ÓHG Kft. részére történő vagyonátadás
könyvvizsgálói értékeléséhez      125 e Ft

- értékesített üzletek kieső bérleti díj fedezetére ÓZDSZOLG Kht.
részére   8.400 e Ft

- Vasvár út 3-27. szám alatti üzletek felújítására 33.800 e Ft
- gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók ingyenes

étkeztetéséhez   3.939 e Ft
- értékbecslések, telekalakítások kiadásaihoz   1.300 e Ft
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- számítógépes terminál korszerűsítése 
341 e Ft

- Városi Televízió bővítéséhez a Városi Televízió Kht. részére   1.000 e Ft
- városrehabilitációs feladatokra   3.000 e Ft
- településüzemeltetési alapfeladatok egyszeri többlettámoga-

tására 16.000 e Ft
- kistérségi informatikai fejlesztési stratégia elkészítési 

költségeinek megelőlegezésére
4.375 e Ft

- fogorvosi ügyelet működési költségeihez hozzájárulás      789 e Ft
- Nevelési Tanácsadó végleges elhelyezéséhez   3.723 e Ft
- Sajóvárkony-Tábla iparterület közművesítéséhez   4.032 e Ft
- Damjanich úti Orvosi Rendelő felújításához

541 e Ft
- Alkotmány Úti Óvoda felújításához   4.088 e Ft
- Táncsics-telep – Vajda János úti szennyvízcsatorna építéséhez

1.688 e Ft
- Polgármesteri Hivatalban ifjúsági felelős alkalmazásának

kiadásaihoz (tartós kötelezettségként)
2.454 e Ft

- házszámok és utcanévtáblák rendezésének, pótlásának
felméréséhez egyszeri kiadásként       981e Ft

- fiatalok otthonteremtési támogatása kapcsán ingatlanok
értékbecsléséhez      750 e Ft

- Meggyes-Cipó területén esőzések miatti károk 
helyreállítására   2.302 e Ft

- városközponti ABC mögötti parkolóból felvezető lépcső
felújítására      900 e Ft

- Árpád vezér út 13-25. között járda felújítására   2.700 e Ft
- Bibó út páratlan oldalán járda felújításához   2.300 e Ft
- 5. számú választókörzet játszóterei felszereltségének 

javításához, parkosítási feladatokhoz   1.500 e Ft
- Ráctag út – Szigligeti út kereszteződésénél játszótér kialakítá-

sához      500 e Ft
- Zalai út – Baranyai út térségében játszótér kialakításának 

többletköltségéhez
380 e Ft

- kisebb lakóterületi kommunális feladatok elvégzéséhez
● Régi Falu térségében      500 e Ft
● Szenna térségében      500 e Ft
● Hódoscsépány-Somsály térségében      500 e Ft
● Tábla térségében      700 e Ft

- Szentsimonban buszöböl kiépítéséhez        1 500 e Ft
- centeri temető kerítésének befejezéséhez          800 e Ft
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- uraji volt Tanácsháza épületének állagmegóvására      300 e Ft
- susai temetőhöz vezető út felújításához      700 e Ft
- József Attila úti volt rendőrségi ingatlanon lévő romos épület

elbontása, gázvezeték áthelyezése   1 650 e Ft
- Kórház működtetéséhez egyszeri önkormányzati 

támogatás           21 000 e Ft

Az 1-2.) pontokban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál figye-
lembe kell venni.
Felelős: Pénzügyi Ügyosztály Vezetője
Határidő: költségvetési rendelet módosítása

3.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Lehel vezér útról a garázsokhoz
vezető  út  bitumenezéséhez  jóváhagy  900  e  Ft  terhére  a  Béke  telepi
gyógyszertár melletti lépcső felújítására kerüljön sor.
Felelős: Pénzügyi Ügyosztály Vezetője
Határidő: 2005. december 31.

4.) Gondoskodni kell arról, hogy a kistérségi informatikai fejlesztések stratégiai
tanulmányozására  kifizetett  4  375  e  Ft  a  2006.  évi  költségvetésben  Ózd
Város Önkormányzata részére visszatérüljön.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. évi költségvetés előterjesztése

5.) A Nevelési  Tanácsadó elhelyezésének  konkrét  lehetőségeire  külön előter-
jesztésben kell javaslatot tenni a Képviselő-testület részére.
Felelős: Művelődési és Oktatási Bizottság, Pénzügyi Bizottság, 

Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnökei
Határidő: 2005. november 30.

6.) napirend

Tájékoztató Ózd város 2005. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Boda István kéri a tájékoztatóban foglaltak elfogadását,  mivel az élet az első
félévet már túlhaladta. 

dr.  Horogh  Lajos elmondja,  az  1.  számú melléklet  2.  pontjában  az szerepel,
hogy 16,5 % a féléves teljesítés. Ennek lehet,  hogy valamilyen pénzügyi oka
van, esetleg nem időarányos az adóbehajtás,  de felhívja a figyelmet, hogy itt
jelentős elmaradás van. Jó lett  volna az előterjesztésben is rögzíteni,  mivel a
tényeket letagadni nem lehet. Az 1. számú melléklet 2/b pontját nézzék meg, a
módosított előirányzat szerint a személyi jövedelemadó helyben maradó része
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32 M Ft. Bonyolult a támogatási metodika, de az látszik, hogy a város az SZJA-
t érintően csak az országos átlag 20,1 %-ánál  tart.  Hangsúlyozza, 80 %-os a
lemaradásuk.  Az önkormányzat  kap különbözete,  de az ózdi  munkás honnan
kapja meg? Ez rámutat arra, hogy sok a munkanélküli a városban és azoknak,
akik  dolgoznak  keveset  fizetnek.  Rendelkezésére  áll  egy középtávú  szociális
terv,  amelyből  kiszámította,  hogy  országos  átlagban  a  szegénység  10  %,  a
városban pedig 37 %. Ha megnézik a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban a
szegény gyerekek részarányát,  akkor  szörnyű adatokat  kapnak.  Ha megnézik
mennyi  szennyvízhálózatot  kell  kiépíteni,  felújítani  a  panelházakat,  és  ezek
kihatásait  figyelembe veszik,  láthatják,  hogy nagy feladat  előtt  állnak.  Egy 8
emeletes épületet tervek nélkül felépíteni nem lehet. Van egy középtávú tervük,
amelyet a polgármester készített 2006-ig. Ezt a tervet aktualizálni kell és el kell
készíteni  legalább  7  évre,  hogy összhang  legyen.  Ennek függvényében  lehet
látni melyek a fő irányok és ennek szellemében lehet tovább lépni. 

Rontó  József észrevételezi,  hogy néhány intézmény dologi  kiadása  a  féléves
időszak alatt meghaladja a 80 %-ot, valószínűsíti, hogy gondok lesznek.

Boda  István úgy  látja,  néha  a  költségvetés  csak  apropó  arra,  hogy  egyes
képviselők  programokat  ismertessenek.  El  kellene  olvasni  az  előterjesztés  4.
bekezdését, ott le van írva, hogy a helyi adókat szeptember 15-ig kell befizetni. 

Kispap Károly ismerteti, szeptember 15. volt  az adó befizetésének határideje.
Úgy néz ki, hogy 750-800 M Ft bevétel fog jelentkezni. Az SZJA-nál a számok
meg lettek tervezve,  ezeket  a minisztérium adta  meg, nem saját  számításaik.
Ehhez kapcsolódik még az iparűzési adó is.  Ahol kicsi az SZJA, de nagy az
iparűzési adó, az a kiegészítést csökkenti. Ez nem változtat azon a tényen, hogy
a  munkanélküliség  kezelése  kiemelkedő  feladat  kell  legyen.  a  működési
kiadásokra  és  a  dologi  kiadásokra  valóban  figyelni  kell.  Hozzáteszi,  az
önkormányzatok évek óta nem kaptak az anyagi kiadásokra ellentételezést, az
önkormányzat viszont 5 %-kal megemelte az intézmények dologi kiadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  21 igen szavazattal,  1 nem, 2 tartózkodás mellett  az
alábbi határozatot hozza:

161/SzÜ. 192/KH/2005.(IX.27.) számú határozat

Tárgy: Tájékoztató Ózd város 2005. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

A  Képviselő-testület  az  ÓZD  város  2005.  évi  költségvetésének  I.  félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

49



7.) napirend

Javaslat  a  címzett  támogatással  megvalósuló  Olvasó  rekonstrukció  saját  erő
igényének évenkénti módosítására
Benedek  Mihály  elmondja,  hogy  a  7.)  –  11.)  napirendi  pontoknak  ő  az
előterjesztője.  Valamennyi  előterjesztés  már –  számukra pozitívan  – elbírált
pályázathoz  kapcsolódó  módosításokat  tartalmaz.  Kéri  a  testületet,  hogy
támogassák a határozati javaslatok elfogadását.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

78/SzÜ 193/KH/2005. (IX.27.) sz. határozat

Tárgy: Az Olvasó rekonstrukciója címzett támogatás pályázatának benyújtása

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  tárgyban  az  alábbi
határozatot hozta:

A Képviselő-testület  az Olvasó rekonstrukciója  címzett  támogatási  pályázatát
benyújtja.

A  Képviselő-testület  a  2004.  április  15-i  ülésen  megismerte  az  Olvasó
rekonstrukciója két változatban készített tanulmány terveit.

A két változat közül az „A” változat megvalósítását tartja kedvezőbbnek, mert a
rekonstrukció  megvalósítása  kisebb  terhet  ró  az  önkormányzati  és  állami
költségvetésre. A későbbi üzemeltetési és fenntartási költség kisebb.

A fejlesztést az önkormányzat 2005., 2006., 2007. évekre tervezi az alábbiakban
rögzített saját forrás biztosításával.

„A” változat szerint összesen: 371.996 E Ft

Ózd Város Önkormányzata 
E Ft 

2005.   4.819
2006. 21.392
2007. 23.789
Összesen 50.000
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különít el az éves költségvetésben.
Utasítja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztály Vezetőjét, hogy az éves
költségvetések összeállításánál fenti összegek a határozatban megnevezett célra
történő elkülönítéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester 
PH. Pénzügyi Ügyosztály Vezetője

Határidő: értelemszerűen 

8.) napirend

Javaslat  az  Ózd,  25.  számú  főközlekedési  út  és  2522.  számú  közút
csomópontjának korszerűsítéséhez a Magyar Állam javára terület térítésmentes
átadására

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

Erdősi  János ismerteti,  a  pályázathoz  szükséges  20  M  Ft-os  önerőt  az
Útgazdálkodási  és  Koordinációs  Igazgatóság  biztosította.  A  területek  értéke
nem éri el ezt az összeget, így a város mindenképpen jól jár és a kivitelezés után
egy része visszakerül  a város tulajdonába. Ezáltal  nem csak fejlődik a város,
hanem  még  gazdagodik  is.  Példát  kell  venni  arról,  hogy  volt  olyan
magánszemély, aki ingyenesen felajánlotta a saját területét erre a célra. 

Boda  István: a  körforgalom  építésének  költsége  200  M  Ft.  A  beruházás
kivitelezésének  előkészítése  2005.  októberében  kezdődne  és  a  befejezés
tervezett időpontja 2006. augusztus. Hozzáteszi, jelentős beruházásról van szó. 

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

34/SzÜ 194/KH/2005. (IX. 27.) sz. Határozat

Tárgy: Az Ózd, 25. számú főközlekedési út és 2522. számú közút csomópontjá-
nak korszerűsítéséhez a Magyar Állam javára terület  térítésmentes át-
adása

A  fenti  tárgyú  előterjesztést  a  Képviselő-testület  megtárgyalta  és  az  alábbi
döntést hozta:
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A Képviselő-testület  az  Ózd,  25.  sz.  főközlekedési  út  és  a  2522.  sz.  közút
kereszteződésében  –  ROP  pályázat  támogatásával  –  létesítendő  körforgalmi
csomópont  kialakításához  szükséges  kb.  8000-8500  m2 önkormányzati
tulajdonú  területrészt  a  Magyar  Állam  tulajdonába,  az  Útgazdálkodási  és
Koordinációs Igazgatóság vagyonkezelésébe térítésmentesen átadja.

A  térítésmentes  átadásra,  az  erre  vonatkozó  megállapodás  megkötésére  az
átadandó  területekre  vonatkozó  telekalakításokat  követően,  az  azokban
meghatározott konkrét térmértékek alapján kerülhet sor.

A megállapodás aláírására a Polgármester Urat hatalmazza fel.

A térítésmentes területátadásokhoz szükséges telekalakításokkal párhuzamosan
a  térségben  a  belterületi  határmódosításokat  is  el  kell  végeztetni  Ózd  város
Településrendezési Terve szerint.

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

Határidő: értelemszerűen

9.) napirend

Javaslat  műszaki  tartalom csökkentésére  az  ÓZDSZOLG Kht.  telephelyének
fejlesztésére elnyert BAZ MTT TEKI pályázat tárgyában

Erdősi János: a Gazdaságfejlesztési, a Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési és
-üzemeltetési  Bizottság  az  anyagot  megtárgyalta  és  egyhangúlag  elfogadásra
javasolja.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

399/SzÜ 195/KH/2005. (IX.27.) számú határozat

Tárgy: Műszaki  tartalom  csökkentése  az  ÓZDSZOLG  Kht.  telephelyének
fejlesztésére elnyert BAZ MTT TEKI pályázat tárgyában

A tárgyi előterjesztést a Képviselő-testület megtárgyalta és a következő döntést
hozza:
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1.) A  Képviselő-testület  az  ÓZDSZOLG  Kht.  telephelyének  fejlesztését
támogató  TEKI  pályázatnál  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei
Területfejlesztési Tanács a pályázatban szereplőnél alacsonyabb támogatást
biztosító  határozatát  figyelembe  véve  a  beruházás  műszaki  tartalmának
csökkentésével történő megvalósítását választja.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2.) A tárgyi pályázathoz a szükséges saját erőt, amely 2005. évre 9.348.572,-
Ft Ózd Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséből biztosítja.

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

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges egyéb
nyilatkozatok  megtételére,  valamint  a  támogatási  és  finanszírozási
szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

10.) napirend

Javaslat  műszaki  tartalom  csökkentésére  az  Ózdi,  Alkotmány  úti  óvoda
felújítására elnyert BAZ MTT TEKI pályázat tárgyában

Boda István: a Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési és -üzemeltetési, valamint
a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta.  Az  Óvodában  teljes
felújításra kerülne sor. A lebonyolítás sem lesz egyszerű, hiszen január 31-ig a
Bem Úti Általános Iskolában kell, hogy működjön az Óvoda. Nehéz fél év lesz,
de bízik benne, hogy a régi fényében fog ragyogni az épület.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

167/SzÜ 196/KH/2005. (IX.27.) számú határozat

Tárgy: Műszaki  tartalom  csökkentése  az  Ózdi,  Alkotmány  úti  óvoda
felújítására elnyert BAZ MTT TEKI pályázat tárgyában
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A tárgyi előterjesztést a Képviselő-testület megtárgyalta és a következő döntést
hozza:

1.) A Képviselő-testület  az  Ózd,  Alkotmány  úti  óvoda  felújítását  támogató
TEKI  pályázatnál  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Területfejlesztési
Tanács  a  pályázatban  szereplőnél  alacsonyabb  támogatást  biztosító
határozatát  figyelembe  véve  a  beruházás  műszaki  tartalmának
csökkentésével történő megvalósítását választja.

Felelős:  Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2.) A tárgyi pályázathoz a szükséges saját erőt, amely 2005. évre 3.700.000,-
Ft,  2006.  évre  10.160.263,-  Ft,  összesen  13.860.263,-  Ft   Ózd  Város
Önkormányzata 2005-2006. évi költségvetéséből biztosítja.

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

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges egyéb
nyilatkozatok  megtételére,  valamint  a  támogatási  és  finanszírozási
szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

11.) napirend

Javaslat  önkormányzati  saját  erő növelésére  az  Ózd,  Damjanich  út  14.  szám
alatti orvosi rendelő felújítására elnyert CÉDE pályázat tárgyában

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

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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386/SzÜ 197/KH/2005. (IX.27.) számú határozat

Tárgy: Önkormányzati saját erő növelése az Ózd, Damjanich út 14. szám alatti
orvosi rendelő felújítására elnyert CÉDE pályázat tárgyában

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület  az Ózd, Damjanich út 14.  szám alatti  orvosi  rendelő

felújítását  támogató  pályázatnál  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei
Területfejlesztési  Tanács  a  CÉDE  pályázatban  szereplőnél  alacsonyabb
támogatást biztosító határozatát figyelembe véve a beruházás megvalósítását
az  eredeti  műszaki  tartalommal  választja,  az  önkormányzati  saját  erő
megemelésével.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2.) A  tárgyi  pályázathoz  a  szükséges  megemelkedett  önerőt,  2005.  évben
200.000,-  Ft-ot,  2006.  évben 2.572.000,- Ft-ot,  azaz összesen 2.772.000,-
Ft-ot Ózd Város Önkormányzata  2005-2006.évi költségvetéséből biztosítja.

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

3.) Felhatalmazza a  Polgármestert  a  pályázat  benyújtásához  szükséges  egyéb
nyilatkozatok megtételére, valamint a támogatási és finanszírozási szerződés
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

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

-.-.-

12.) napirend

Tájékoztató a Borsod Volán Személyszállítási Rt. Ózd város helyi közlekedési
szolgáltatás feladatainak 2005. I-VI. havi ellátásáról

55



Benedek  Mihály köszönti  Ihász  Zoltánt  a  Borsod  Volán  Rt.  Ózdi
Üzemegységének igazgatóját. 

Erdősi  János  elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a
tájékoztatót  megtárgyalta.  A bizottsági  ülésen  elhangzott,  hogy dicsérendő  a
Borsod Volán  Ózdi  Üzemegységének tevékenysége.  Kérdésként  vetődött  fel,
hogy mennyibe kerül  egy új autóbusz és mennyibe kerül  egy autóbusz teljes
felújítása.  Kiderült,  1/3-a  a  felújítás  ára  egy  új  autóbusz  árának,  tehát
mindenképpen megéri a felújításokat folytatni. További kérdésként elhangzott,
hogy  terveznek-e  díjemelést  a  helyi  közlekedésben,  amire  válaszként
elmondták, hogy nincs ilyen szándéka a Borsod Volán helyi üzemének. További
dicséret illeti a Volánt, mivel a buszok menetrend szerint, pontosan járnak. A
bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.

Rontó  József hozzáteszi,  valóban  nagy  erőfeszítést  igényelhet  olyan
eszközparkkal dolgozni, amelyben a gépjárművek 20 %-ának átlagéletkora 10
éven aluli, 80 %-ának pedig 18 év körüli. Ezt a munkát el kell ismerni. 

Obbágy Csaba: a mellékletben 0 szerepel a szerződéses külön járatok sorában.
Kérdése, ezzel nem akar foglalkozni  a Volán? A szerződéses különjárat  nem
hozza be azt a bevételt, amivel növelni tudnák a saját forrásaikat? 

Ihász  Zoltán  válaszában  elmondja,  vannak  szerződéses  járatok  pl.  a  General
Electric üzemébe, vagy a Farkaslyuki Fecskendőgyárba. Ezek a tevékenységek
nem tartoznak  a  helyi  tömegközlekedés  tevékenységi  körébe,  ezért  ennek  az
adatait nem szerepeltette a tájékoztatóban.

Benedek  Mihály tájékoztatást  ad  arról,  hogy  az  új  képviselő-testület
megalakulása után készült egy tanulmány, mely arra vonatkozott, Ózd hogyan
tudná a Borsod Volánnal közösen üzemeltetni valamilyen tulajdoni arányban a
helyi  tömegközlekedést.  A  tanulmány  alapján  folytatódtak  a  tárgyalások  a
tulajdonosi  jogokat  gyakorló ÁPV Rt-nél  is.  A tanulmányban írt  számadatok
alapján, valamint a jelenlegi tulajdonos, a Közlekedési Minisztérium álláspontja
szerint nincs lehetőség, sem pedig törvényi szabályozás nem teszi lehetővé – ha
a közös üzemeltetéshez szükséges  pénz rendelkezésre is  állna –,  hogy közös
társaságot hozzanak létre. A legutolsó információk szerint a 2006. december 31-
ig az állam  tulajdonában lévő közlekedési vállalatok nem privatizálhatók. Kéri,
hogy  ezzel  a  tájékoztatóval  együtt  vegye  tudomásul  a  testület,  hogy  a
tárgyalások lezárultak. Végezetül megköszöni az anyag készítőjének a munkát. 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
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13.) napirend

Javaslat az Ózdi Sportcentrum Kht. törzstőke emelésére

Benedek  Mihály köszönti  Veres  Zoltánt  a  Sportcentrum  Kht.  ügyvezetőjét,
valamint  Bellér  László  Felügyelő  Bizottsági  elnököt  és  Hercsik  Lászlóné
könyvvizsgálót. 

Filipcsin  Károly: a Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  a  Pénzügyi,  valamint  a
Gazdaságfejlesztési  Bizottság  a  javaslatot  megtárgyalta  és  egyhangúlag
támogatja  az  elfogadását.  Ami  a  bizottsági  ülésen  felvetődött,  a  határozati
javaslatban pontosításra került. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi ha-
tározatot hozza:

139/SzÜ 198/KH/2005. (IX. 27.) sz. Határozat

Tárgy: Az Ózdi Sportcentrum Kht. törzstőke emelése

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

Ózd  Város  Önkormányzata,  mint  alapító  az  Ózdi  Sportcentrum  Sport  és
Vagyonkezelő  Közhasznú  Társaság  eddigi  4.000.000,-  Ft,  azaz  négymillió
forint  nagyságú  törzstőkéjét  3.000.000,-  Ft-tal,  azaz  hárommillió  forinttal
felemeli a 2005. évi költségvetési keret terhére.

A  törzstőke-emelés  fedezetét,  konkrétan  3.000.000,-  Ft-ot  az  alapító  jelen
határozat  meghozatalától  számított  8  napon  belül  a  Társaság  rendelkezésére
bocsátja, egyúttal az alapító okiratot módosítja és felhatalmazza a polgármestert
a  jelen  előterjesztés  mellékletét  jelentő  alapító  okiratot  módosító  okirat
aláírására.

1.) A törzstőke-emelés  fedezetét  jelentő  pénzösszeg Társaság  részére  történő
átutalásáért: 
Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: döntést követő 8 napon belül

2.) A jelen határozat mellékletét jelentő alapító okirat módosító okirat aláírásá-
ért: 
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Felelős: Polgármester
Határidő: a döntést követően értelemszerűen

3.) A  cég  adataiban  bekövetkező  változások  cégbírósághoz  történő
bejelentéséért: 
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2005. október 15.

Melléklet

Az Ózdi SPORTCENTRUM Sport és Vagyonkezelő Közhasznú Társaság
(3600 Ózd, Bolyki főút 4.; cgj: 05-14-000101)

alapító okiratát módosító okirat

1.) Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő lép:
„7. A közhasznú társaság vagyona

A társaság törzstőkéje 7.000.000,- Ft, azaz hétmillió forint, amely teljes
egészében pénzbeli betétből áll.”

2.) Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő lép:
„8. Az alapító törzsbetétje 7.000.000,- Ft, azaz hétmillió forint, pénzbeli
betét, amit az alapító jelen okirat keltétől számított 8 napon belül bocsát a
társaság  rendelkezésére  a  társaságnak  az  Országos  Takarékpénztár  és
Kereskedelmi Bank Rt. ózdi fiókjánál nyitott letéti számlájára.”

Ózd, 2005. 

___________________________
  Ózd Város Önkormányzatának

    képviseletében
  Benedek Mihály
     polgármester

-.-.-

A Képviselő-testület a 13.) és 14.) napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja,
amelynek anyaga külön jegyzőkönyvben szerepel.

-.-.-
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16.) napirend

Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház üzletrész vásárlásának engedélyezésére

Benedek Mihály köszönti dr. Eszenyi Gézát a Kórház főigazgatóját.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna: az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi
Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  6  igen  szavazattal  támogatja  az
elfogadását.

Filipcsin Károly: a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta
és  egyhangúlag  javasolja  elfogadásra.  Megjegyzi,  a  Kórház  a  fejlesztési
forrásból  6  %  arányban  részesedik,  amelynek  eredményeként  180.000  Ft
törzstőkéje lesz a Kht-ban.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

461/SzÜ 203/KH/2005. (IX. 27.) számú határozat

Tárgy: Az Almási Balogh Pál Kórház üzletrész vásárlásának engedélyezése

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

A Képviselő-testület  hozzájárul ahhoz,  hogy az Almási Balogh Pál Kórház a
„Kórház  –  Informatika  2000”  Informatikai  és  Szolgáltató  Közhasznú
Társaságban  (cégszám:  05-14-000044,  székhely:  3526  Miskolc,  Szentpéteri
kapu 72-76.) a KHT taggyűlésének döntése alapján a 3.000.000.-Ft törzstőke
6%-ának megfelelő üzletrészt vásároljon.

Az Almási Balogh Pál Kórház törzsbetétje 180.000.- Ft lesz.

Felelős: dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója
Határidő: azonnal 

17.) napirend

Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórházban  Sürgősségi  Betegellátó  Osztály
kialakítására benyújtandó pályázat támogatására
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dr.  Eszenyi  Géza ismerteti,  az  anyag  egy minőségi  fejlesztést  tartalmaz.  Az
előterjesztésben  a  forrás  biztosításának  nincs  meghatározva  a  határideje.  A
pályázat  jellegéből  adódóan  a  határidő  a  2006.  évi  költségvetés  elfogadása
lenne, tehát nem terheli az idei költségvetést. 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, a jelenlegi sürgősségi betegellátó hely
jövő  év  december  31-ig  működhet.  A  környéken  nincs  ilyen  sürgősségi
betegellátó osztály. Ha ezt meg tudnák csinálni és tudnák működtetni, akkor egy
minőségileg magasabb szintű sürgősségi betegellátást tudnának nyújtani. Ehhez
kérik a testület hozzájárulását.
Boda István: a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést  és  a 2006. évi
költségvetésnél  figyelembe veszik.  A legmagasabb összeg 20 M Ft lenne.  A
következő  napirendben  szereplő  mentőhelikopter  leszállópályát  sem  kell
indokolni, hiszen szükség van rá. Annál 1,4 M Ft lesz a saját erő a 2006. évi
költségvetés  terhére.  E nélkül  a sürgősségi  betegellátó  helyet  nem is  lehetne
létrehozni, hiszen ezek összefüggnek egymással. Javasolja, hogy támogassák az
előterjesztést.

Erdősi János: az anyagban benne van, hogy a pályázattal elnyerhető támogatás
összege  100  M  Ft,  mely  építészeti  kialakításokra  és  tárgyi  feltételek
megteremtéséhez  igényelhető.  Az  is  szerepel  benne,  hogy  építészetileg  az
osztály már a jelenlegi formában is megfelelő a magasabb sürgősségi ellátást
biztosító  osztály  működtetéséhez.  Kérdése,  mennyi  az  az  összeg  amennyire
pályázni akarnak, a teljes 100 M Ft vagy ettől kevesebb?

dr. Eszenyi Géza nem tud biztosat mondani, mert ezzel az üléssel egy időben,
sok szálon folyik a pályázat beadásához szükséges előkészítő munka. Feltétel,
hogy a testület nyilatkozzon az önrészről. Azért került bele az anyagba az épület
állapotával  kapcsolatos  megjegyzés,  mert  a  jelenleg  működő  sürgősségi
betegellátó hely ellenőrzése kapcsán megszületett jegyzőkönyvbe már ez le volt
írva. 

Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  szóban  tett  kiegészítéssel  együtt  a
határozati javaslat elfogadásáról. 

A Képviselő-testülete 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határoza-
tot hozza:

462/SzÜ 204/KH/2005.(IX. 27.) sz. határozat

Tárgy: Az  Almási  Balogh  Pál  Kórházban  Sürgősségi  Betegellátó  Osztály
kialakítására benyújtandó pályázat támogatása
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A  Képviselő-testület  a  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi
határozatot meghozta:

A  Képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház
megpályázza  az  Egészségügyi  Minisztérium által  –  a  sürgősségi  betegellátó
rendszer  fejlesztése  keretében  –  sürgősségi  betegellátó  osztály  létrehozására,
fejlesztésére – kiírt pályázatot, melynek eredményeként a jelenlegi sürgősségi
betegellátó  hely  (SBH)  helyett  szakmailag  magasabb  szintű  sürgősségi
betegellátó osztályt (SO2) hozna létre.

A pályázati program megvalósítási határideje: 2006. május 31.
Megpályázható maximális összeg: 100 millió Ft

A pályázati  cél  megvalósulásához  szükséges  20  % önrészt  az  önkormányzat
biztosítja, melyhez a Képviselő-testület hozzájárul.

Felelős:
1.) A pályázat benyújtásáért: dr. Eszenyi Géza főigazgató

Határidő: azonnal

2.) Az önrész biztosításáért: Benedek Mihály polgármester
Határidő: 2006. évi költségvetés elfogadása

18.) napirend

Javaslat az Almási Balogh Pál Kórházban nem nyilvános mentőhelikopter fel-
és leszállóhely kialakítására benyújtandó pályázat támogatására

dr.  Eszenyi  Géza kiegészítésként  elmondja,  a  sürgősségi  betegellátó  osztály
működésének  minimumfeltételei  között  szerepel  a  helikopter  leszállóhely  is.
Javasolja,  a  határozatban  lévő  határidő  legyen  a  2006.  évi  költségvetés
elfogadása.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna:  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi
Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  6  igen  szavazattal  támogatja  a
javaslat elfogadását. 

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

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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463/SzÜ 205/KH/2005.(IX. 27.) sz. határozat

Tárgy: Az  Almási  Balogh  Pál  Kórházban  helikopter  fel-  és  leszállóhely
létrehozására benyújtandó pályázat támogatása

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

A  Képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház
megpályázza  az  Egészségügyi  Minisztérium által  –  a  sürgősségi  betegellátó
rendszer fejlesztése keretében – helikopter fel- és leszállóhely létrehozására –
kiírt pályázatot, melynek eredményeként a sürgősségi betegellátás minőségének
javítását  szolgáló,  az  ellátáshoz  egyenlő  esélyt  biztosító,  költséghatékony
ellátási forma kerülne kialakításra.
A pályázati program megvalósítási határideje: 2006. május 31.
Pályázható maximális összeg: 7 millió Ft.

A pályázati  cél  megvalósulásához  szükséges  20  % önrészt  az  önkormányzat
biztosítja, melyhez a Képviselő-testület hozzájárul.

Felelős:
1.) A pályázat benyújtásáért: dr. Eszenyi Géza főigazgató

Határidő:  azonnal

2.) Az önrész biztosításáért: Benedek Mihály polgármester
Határidő: 2006. évi költségvetés elfogadása

19.) napirend

Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  működési  többletkiadásaihoz  való
hozzájárulásra

dr.  Eszenyi  Géza ismerteti,  az  anyag  első  részében  felsoroltak  a  negatívan
befolyásoló  hatásokat  tartalmazzák,  amely  következtében  a  Kórház  ebbe  a
helyzetbe  került.  Felsorolják  azokat  a  hatásokat  is,  amelyek  gazdálkodási
szempontból  pozitívak  voltak.  Így tudták  meghatározni  azt  az  igényt,  amely
kihúzza  őket  a  bajból.  A  végén  összefoglalták  azokat  az  intézkedés-
tervezeteket,  amelynek végrehajtása  esetén,  egy idő  után  a  Kórház  kilábalna
jelenlegi  helyzetéből.  Megjegyzi,  az  egészségüggyel  ilyen  segítőkész  módon
önkormányzat még nem foglalkozott, továbbá még nem volt példa arra, hogy az
önkormányzat működési költséget biztosított  volna ilyen módon a kórháznak.
Ezt  szeretné  megköszönni.  Javaslata,  hogy  a  határozatban  szereplő  határidő
legyen 2005. december 31., a felelős pedig Polgármester úr.
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Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna: az  5.  napirendi  pontnál  a  költségvetési
pótelőirányzat  biztosításánál  elfogadták  a  21  M  Ft  támogatást.  Javasolja  a
határozati  javaslatban  szereplő  összeget  módosítani  21  M  Ft-ra.  Az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatja a
határozati javaslat elfogadását.

Boda István elmondja,  a  költségvetési  pótelőirányzatnál  valóban  21 M Ft-ot
fogadtak  el.  Célszerű  lesz  itt  átvezetni.  Közben  fellapozta  a  munkatervet  és
megállapította, hogy a novemberi ülés napirendjei milyen logikusan épülnek fel.
A 2. napirend a költségvetési koncepció, a 3. napirend a 2005. évi költségvetés
I-III.  negyedévi  teljesítésről  beszámoló  és  4.  napirend az Almási Balogh Pál
Kórház  pénzügyi  helyzetéről  tájékoztató.  Ha  tehát  a  továbbiakban  lesz  még
tennivaló a Kórháznál, akkor még lehet dönteni, milyen lépések szükségesek.
Javasolja, fogadják el a 21 M Ft összegű támogatást. 

Fazekas Zoltán megjegyzi, ez a határozati javaslat már csak formalitás, hiszen a
költségvetés módosítását érintő döntésben már elfogadásra került az összeg. Az
anyagban benne van,  hogy a Kórház  a saját  hatáskörében megtette  azokat  a
racionális,  gazdasági  intézkedéseket,  amelyeket  megtehetett.  Úgy  véli,  nem
helyben lehet a problémákat orvosolni, hanem talán a kormányzat kórházakkal
kapcsolatos  politikájával  függ  ez  össze,  hiszen  volt  már  olyan,  hogy  állami
vállalatok olyan szinten kerültek leépülésre, hogy aztán a privatizáció szabad
prédájává váltak. 

Rontó József  kiemel egy tanulságot,  miszerint  az átvilágító cég által  javasolt
leépítések nagyon nehéz helyzetbe hozták a kórházat.  Úgy véli,  az átvilágító
cégek  munkáját  egy  alapos  helyi  elemzésnek  is  követnie  kell.  A  következő
időszakban, mikor a költségvetés tárgyalására kerülne sor, azt az összeget ami
itt aktuálissá vált, a testület szavazza meg. 

dr. Eszenyi Géza elmondja, az átvilágító cég által javasolt 30 ágy helyett így is
csak  10 aktív  ágyat  minősíttettek  át  krónikus  ággyá.  Ennek következtében a
volumenkorlát 70 %-át vitték el és maradt 30 %.

Benedek  Mihály tájékoztatja  Fazekas  Zoltánt,  hogy a  kórházak  privatizálása
nem kormányzati, hanem fenntartói hatáskör, tehát a testület dönthetne erről. De
a  testület  amúgy  sem  dönthetne  a  kórház  privatizálása  mellett,  hiszen  a
fekvőrészleg  céltámogatásból  került  rekonstrukcióra  és  remény  van  –  ha  az
Országgyűlés  is  úgy  gondolja  –  a  jövő  évben  a  járóbeteg-szakrendelő
céltámogatásból  történő  felújítására  is.  A törvény pedig  azt  mondja,  hogy  a
beruházást követően, 10 évig nem magánosítható. 
Kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról az elhangzott módosítással
együtt.

63



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

141/SzÜ 206/KH/2005. (IX. 27.). sz. Határozat 

Tárgy: Az Almási Balogh Pál Kórház működési  többletkiadásaihoz  való
hozzájárulás

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

A  Képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Önkormányzat  az  Almási
Balogh Pál Kórház önhibáján kívül kialakult működési zavarának megelőzése
érdekében egyszeri, vissza nem térítendő 21 millió Ft-os működési támogatást
biztosít.
Egyben kötelezi a működési egyensúly megteremtése érdekében a kidolgozott
intézkedési terv maradéktalan végrehajtására az Intézet vezetését.

Felelős: - Önkormányzat részéről: Polgármester
- Kórház részéről: dr. Eszenyi Géza főigazgató

Németh Imréné gazdasági igazgató
Határidő: 2005. december 31.

20.) napirend

Javaslat  az  Ózdi  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  gyermekjóléti
szolgáltatásának Ózd Kistérségi Többcélú Társulásra való kiterjesztésére

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna ismerteti,  az  előterjesztés  melléklete  egy
megállapodás,  amelynek  elfogadására  szükség  van,  hiszen  az  intézmény  16
község vonatkozásában látja el a gyermekjóléti szolgáltatást. Az Egészségügyi,
Szociális  és  Családügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal  támogatja  a  határozati
javaslat elfogadását.

Benedek Mihály: sokszor elhangzik, hogy kistérségi ügyekben milyen alapon
dönt a polgármester. Elmondja, minden olyan megállapodás, amely a társulás és
Ózd város között  köttetik,  a testület  jóváhagyását  igényli.  Kérése, hogy ezek
után figyeljék az ezzel kapcsolatos ügyeket. Mivel nincs több hozzászólás, kéri
a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület  22  igen szavazattal,  1  tartózkodás mellett  az  alábbi
határozatot hozza:

464/SzÜ 207/KH/2005.(IX.27.) számú határozat

Tárgy: Az  ózdi  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  gyermekjóléti
szolgáltatásának Ózd Kistérségi Többcélú Társulásra való kiterjesztése

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

A  Képviselő-testület  fenti  előterjesztést  elfogadja,  és  felhatalmazza  a
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester

Melléklet
  M E G Á L L A P O D Á S

amely  létrejött  egyrészről  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  (3600  Ózd,
Városház tér  1.;  képviseli:  Benedek Mihály,  a társulás  elnöke)  továbbiakban
Társulás, másrészről Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.;
képviseli:  Kiss  Sándor  alpolgármester)  továbbiakban  Önkormányzat között
gyermekjóléti szolgáltatás ellátására.

1.) A szerződő felek megállapítják, hogy az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási  Tanácsa az 1/ÓKTH/2005. (II.  14.) számú határozatával döntött
arról,  hogy  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  a  kistérség  valamennyi  tagja
vonatkozásában  a  települési  önkormányzatok  többcélú  kistérségi
társulásáról  szóló  2004.  évi  CVII.  tv.  3.  §  (2)  bek.  a.)  pontja  alapján
biztosítja 2005.  február 15-től  úgy, hogy Borsodbóta,  Borsodszentgyörgy,
Bükkmogyorósd,  Csernely,  Csokvaomány,  Domaháza,  Farkaslyuk,
Hangony,  Járdánháza,  Királd,  Kissikátor,  Lénárddaróc,  Nekézseny,
Sajónémeti,  Sáta  és  Uppony  községek  vonatkozásában  Ózd  Város
Önkormányzat  Integrált  Gyermekjóléti  Intézménye  végzi  a  gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokat.

2.)A  szerződő  felek  megállapítják,  hogy  az  1.  pontban  felsorolt
önkormányzatok  a  Társulással  gyermekjóléti  feladatok  ellátására  2005.
február 15-én határozatlan időre szóló megállapodást kötöttek.
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3.) A  szerződő  felek  megállapítják,  hogy  az  Önkormányzat  által  fenntartott
Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény (3600 Ózd, Petőfi  út 12.) a 2. pontban
megjelölt  szerződések alapján 2005.  február 15-től  folyamatosan ellátja  a
kistérségi  feladatokat  a  szerződés  1.  pontjában  megjelölt  határozatnak
megfelelően.

4.) Az  Önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az  eddigieknek
megfelelően a fenntartásában lévő Integrált Gyermekjóléti Intézmény útján
folyamatosan ellátja az 1/ÓKTH/2005. (II. 14.) számú határozat alapján a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.

5.) Jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  gyermekek
védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  tv.  és  az
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv.
rendelkezései az irányadóak.

A szerződést  a  felek  kölcsönös  elolvasás,  értelmezés  és  teljes  megértés  után
aláírták.

Ózd, 2005. szeptember 28.

__________________________________ ____________________________
Benedek Mihály   Kiss Sándor 
  polgármester alpolgármester 

Ózd Kistérség Többcélú Társulás Ózd Város Önkormányzata
képviseletében képviseletében

21.) napirend

Javaslat a Vasvár út 3-27. sz. alatti üzletsor felújításával összefüggő feladatokra

Filipcsin  Károly: a  javaslatot  a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  és  egyhangúlag
támogatja az elfogadását. Ebből kitűnik, hogy a nem lakás célú helyiségekből
összejött  pénzt  felújításra  és  nem  pedig  működtetésre  fordítják.  Ez  volt  a
szándék.

dr. Horogh Lajos: az 1. pont és az előterjesztés nincs összhangban. Véleménye
szerint a tervezői költségvetést nem kellene most jóváhagyniuk. Benne van az
anyagban,  hogy a  tervezői  költségvetés  magasabb,  mint  a  rendelkezésre  álló
forrás. Az a fontos, hogy az engedélyezési tervet a Képviselő-testület előzetesen
jóváhagyja. 
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Erdősi  János úgy  véli,  benne  kellene  hagyni  a  tervezői  költségvetés
jóváhagyását.  A  kivitelezés  során  kell  majd  tisztázni,  a  következő
előterjesztésnél az októberi ülésen, hogy mik a műszaki tartalmak és mi az, amit
kevesebb  pénzből  meg  tudnak  valósítani.  A  tervezői  költségvetés  a  teljes
kivitelezésre szól. Ha nincs meg a szükséges pénz, akkor csak a munkák egy
részét  valósítják meg, de ez nem azt  jelenti,  hogy a  tervező rosszul  számolt
volna. Ha nem hagyják jóvá, akkor ezt azt jelenti, hogy nem értenek vele egyet,
és  új  terveket  kell  készíteni,  ami  nem  különbözne  ettől.  Majd  októberben
javasolja tisztázni a műszaki tartalmat a rendelkezésre álló költségkereten belül.

dr.  Horogh  Lajos: az  előterjesztés  4.  bekezdésében  az  szerepel,  hogy
„Tudomásunk szerint az eddig befolyt vételárból származó 80 % nem éri el a
tervezői költségvetés összegét, emiatt, valamint az egyeztetés során felmerülő
és  megvalósításra  érdemes  felvetések  figyelembe  vétele  miatt  várhatóan
módosítani kell a tervet, illetve a kiviteli terveket a rendelkezésre álló forráshoz
igazítva kell elkészíttetni.” A forrás ismert, így ki lehet számolni a 80 %-át és ez
kevesebb mint a tervezői költségvetés áfával növelt összege. Ez azt jelenti, hogy
túl fogják lépni a 80 %-os keretet. 

Kovács  György ismerteti,  az  engedélyezési  terv  egy  olyan  dokumentáció,
amelyet  a  társasház  többi  társtulajdonosának,  mint  megvalósítandó
végállapototot lehet előadni, a kiviteli terveket pedig eleve jogszabály is előírja.
A  kiviteli  tervek  készítése  során  az  ÓZDSZOLG  Kht-nak  párhuzamosan  a
tulajdonostársakkal egyeztetni kell és az ő javaslataik beépítésével, valamint a
költségek  korrigálásával  alakulhat  ki  az  a  kiviteli  terv,  amelyet  majd  a
közbeszerzési  eljáráshoz  a  pályázóknak  ki  kell  adni.  A  kiviteli  terv  nélkül
pályázatot  érdemben benyújtani  sem lehet.  Javasolja  a felújításhoz szükséges
reális költségvetés meghatározását. 

Boda István kijelenti,  az 5. napirendnél  a módosított  pótelőirányzat 2. számú
pontjának  5.  bekezdése  leírta,  hogy  33.800  E  Ft-ot  lehet  erre  fordítani.  Ezt
megváltoztatni nem lehet. 

Benedek  Mihály kérdése  Horogh  képviselő  úrhoz,  hogy  fenntartja-e  a
módosítását?

dr. Horogh Lajos: nem tartja fenn.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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437/SzÜ 208/KH/2005. (IX.27.) sz. határozat

Tárgy: A Vasvár út 3-27. sz. alatti üzletsor felújításával összefüggő feladatok

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Vasvár  út  3-27.  sz.  épületegyüttes
homlokzat-felújítás engedélyezési tervét és a következő határozatokat hozta:

1.) Az engedélyezési tervet és a tervezői költségvetést a Képviselő-testület elő-
zetesen jóváhagyja. A tervet egyeztetni kell az épületegyüttes tulajdonosai-
val és az egyes üzletek bérlőivel, az egyeztetésről és a javasolt módosítások-
ról összefoglalót kell készíteni a Képviselő-testület ülésére.

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

2.) A képviselő-testületi jóváhagyásnak megfelelően el kell készíttetni a felújí-
tás kiviteli tervét. A terv készítésére az üzletek eladásából származó bevétel
a fedezet.

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

3.) A felújítás kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárást kell kiírni.

Felelős: Közbeszerzési Bizottság elnöke
Határidő: 2006. január 31.

4.) A beruházást a közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelezővel le kell bo-
nyolítani.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: a közbeszerzési eljárás befejezését követő hat hónap

22.) napirend

Javaslat a belvízrendezési feladatok átcsoportosítására

Kelemen Sándor az ÓZDSZOLG Kht. főmérnöke elmondja, nem akarnak sem
feladatot elhalasztani, sem pedig több pénzt költeni.

Erdősi János: a Gazdaságfejlesztési, a Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési- és
üzemeltetési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta.  A  belvízrendezésnél
jóváhagyott  tényleges  munkák  jó  része  elkészült,  bár  gond  van a  Temesvári
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úton,  ugyanis  egyes  lakók  elutasító  magatartása  miatt  a  problémát  csak
részlegesen lehet megoldani. A 7 tervezési feladat közül 4 folyamatban van, a
Szőlőkalja út, a Vadász út, a Thököly és a Balassi úti csatlakozás, valamint a
Bolyki  főúti  MÉH  telep  és  volt  Fábián  Tüzép  közötti  szakasz  csapadékvíz
elvezetésének tervezése. 3 tervezési feladattal problémák vannak, a Jászi Oszkár
és a Volny úti csomópont, a Zrínyi úti és a Liget úti csapadékvíz elvezetésének
tervezése. Ezekkel az a gond, hogy vagy nem érkezett tervezési ajánlat, vagy
pedig  irreálisan  magas  az ajánlat,  amely elfogadhatatlan.  Más  tervezőktől  új
ajánlatot  kell  kérni.  A Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  kérésére  a
Közterület  Felügyelet  készített  egy  alapos  tájékoztatót  a  városi  csapadékvíz
elvezető  árkok  és  átereszek  állapotáról,  amit  a  jelenlegi  munkákban  is  jól
tudnak  hasznosítani,  de  kiinduló  alapja  lehet  a  jövő  évi  belvízrendezési
feladatok tervezésének is. Aki részletesebben kíváncsi rá, forduljon a Műszaki
Ügyosztályhoz, a Közterület Felügyelethez, vagy hozzá. A 3 bizottság a javaslat
elfogadását egyhangúlag támogatja. 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna Ráctag környékének területi képviselőjeként kíván
szólni. A belvízrendezési feladatok során megvalósítást gátló gondok merültek
fel.  A Ráctag  úti  csapadékvíz  elvezetés  kivitelezési  munkái  lassan  haladnak.
Úgy gondolták, hogy ebben az évben kivitelezésre kerül ez a munka, de egy
tulajdonos  azonban  meggátolja  ezt  és  hatósági  úton  kell  a  kivitelezést
elősegíteni. A lakóknak nehéz elfogadni, hogy lassan halad a papírmunka, ezért
kéri  a  Műszaki  Ügyosztálytól  és  az  ÓZDSZOLG Kht-tól,  hogy  ez  irányban
segítsenek a lakóknak. Ha nincs megoldva a Ráctag környékének vízelvezetése
az sok problémát okoz. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

371/SzÜ 209/KH/2005. (IX. 27.) számú Határozat

Tárgy: A belvízrendezési feladatok átcsoportosítása

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

1.) Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésében belvízrendezési feladatokra,
valamint  temetők  fejlesztésére  előirányzott  keretösszegek  felosztása
tárgyában  hozott  92/KH/2005.(IV.26.)  számú  határozat  1.  pontját  az
alábbiak szerint módosítja:
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„A  Képviselő-testület  a  2005.  évi  költségvetésben  belvízrendezési
feladatokra  biztosított  10.000  E Ft  felosztását  az  alábbiak  szerint  hagyja
jóvá:

  1.) Építők útján bal oldali árok befejezése 300 E Ft
  2.) Jászi O. – Volny J. úti csomópont csapadékvíz 

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

tervezés szerint (I. ütem)        1.300 E Ft
  4.) Uraj patak tisztítása a hangonyi becsatlakozástól

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

a csatornarendszerbe 350 E Ft
  8.) Nagy I. úti csapadékvíz elvezető aknák helyreállítása,
 tisztítása 300 E Ft
  9.) Örs vezér úti fővízgyűjtő tisztítása, hegyről lejövő víz

befogadásához 300-as cső beépítésével 500 E Ft
10.) Fenyő út térségében patak tisztítása, árok iszapmentesítése,

Arany J. úti áteresz építése, Domb úti folyóka építése,
Csépány út végén áteresz építése, árok rendbetétele        1.300 E Ft

11.) Petőfi út Velence tp-i szakaszán a zárt csapadékvíz
csatorna tisztítása, helyreállítása 550 E Ft

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

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

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

Remete patak vízelvezetési probléma megoldása 550 E Ft
22.) Susai hordalékfogó, áteresz kialakítása 150 E Ft
23.) Bolyki főút MÉH tp-i bejáratától a volt Fábián
          telephelyig csapadékvíz elvezetés, terveztetés                                   700 E Ft  
Összesen:          10.000 E Ft

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: 2005. december 31.
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2.) A tervezési feladatok közül a Zrínyi út, Jászi O. – Volny J. úti, valamint a
Liget úti tervek elkészítésére további ajánlatokat kell beszerezni. 
Amennyiben ez évben a rendelkezésre álló keretből a tervek nem készíttet-
hetők el, ezeket a tervezéseket a 2006. évi belvízrendezési program készíté-
sénél kell figyelembe venni.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

3.) Az Építők útján a jobb oldali árok burkolását a 2006. évi belvízrendezési
program készítésénél kell figyelembe venni.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

23.) napirend

Javaslat a 176/KH/2005.(VII.26.) számú, Ózd, József Attila út térségében lévő,
befektetési célú beépítetlen területre (volt rendőrségi ingatlan) benyújtott vételi
kérelem elbírálása tárgyú határozat hatályon kívül helyezésére

Filipcsin  Károly elmondja,  a  költségvetésben  1,650  E  Ft  van  biztosítva  a
területen  lévő  vízelvezetés  elvégzésére  és  a  romos  épületek  elbontására.  A
címben szereplő határozatot vissza kell vonni, mert abban le van írva, hogy az
értékesítés terhére kell elvégeztetni ezeket a munkákat. Mivel ez nem így fog
történni, ezért hatályon kívül kell helyezni. A Városfejlesztési és –üzemeltetési,
a  Pénzügyi,  valamint  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Boda István: korábban hosszas vita volt arról, hogy mi legyen azon a területen
ott  és végezetül  hatályon kívül  kell  helyezni  a határozatot.  A gázvezetéknek
viszont valahol menni kell, tehát mindenképpen rendezni kell a területet. Kéri,
támogassák a határozati javaslat elfogadását.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

438/SzÜ 210/KH/2005. (IX.27.) sz. határozat

Tárgy: A 176/KH/2005. (VII.26.) számú, Ózd, József Attila út térségében lévő,
befektetési  célú  beépítetlen  területre  (volt  rendőrségi  ingatlan)
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benyújtott  vételi  kérelem  elbírálása  tárgyú  határozat  hatályon  kívül
helyezése

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

A 176/KH/2005. (VII.26.)  sz.  határozatot  a Képviselő-testület  hatályon kívül
helyezi.

24.) napirend

Javaslat  a  BAZ  Megyei  Rendőr-főkapitányság  (Miskolc,  Zsolcai  kapu  32.)
részére egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására

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

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

213/SzÜ 211/KH/2005.(IX. 27.) sz. Határozat

Tárgy: A B-A-Z. Megyei  Rendőr-főkapitányság (Miskolc,  Zsolcai  kapu 32.)
részére egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítása

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

A Képviselő-testület  a  B-A-Z. Megyei  Rendőr-főkapitányság (3501 Miskolc,
Zsolcai  kapu  32.)  részére  az  Ózd,  Nemzetőr  út  17.  3/1.  ajtószám alatti,  2,5
szobás,  62  m2  alapterületű,  összkomfortos  komfortfokozatú  önkormányzati
bérlakásra - Pinkóczi  József r. alezredes,  Budapest,  Jéggyár út 6. 4/10. szám
alatti  lakos elhelyezésére - egyszeri  bérlő-kiválasztási jogot biztosít  az alábbi
feltételekkel:

- A bérlő  személyét és a bérbeadás időtartamát (legfeljebb 5 év) a bérlő-
kiválasztási  jog  jogosultja  megjelölheti.  A  bérleti  szerződés  a  bérlő-
kiválasztási jog jogosultja és a bentlakó bérlő együttes kérelmére 5 évente
hosszabbítható, amennyiben a bérlettel összefüggő tartozása nincs.

- A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő – ennek hiányában a bérlő-
kiválasztási  jog jogosultja – köteles a lakást rendeltetésszerű használatra
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alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.
- A  bérlakás  megüresedése  esetén  a  bérlő-kiválasztási  jog  jogosultja

ismételten bérlőt  csak abban az esetben jelölhet,  ha a Képviselő-testület
újabb  -  egyszeri  -  bérlő-kiválasztási  jogot  biztosít.  Az  erre  vonatkozó
kérelmet – a kieső fenntartási költségek csökkentése érdekében - a lakás
megüresedését  megelőző  legalább  egy  hónappal  kell  a  Polgármesteri
Hivatal Igazgatási Ügyosztályához eljuttatni.

- Amennyiben  a  Képviselő-testület  a  jövőben  a  bérlemény értékesítéséről
döntene, a teljes vételár Ózd Város Önkormányzatát illeti meg. 

Felhívja  az  ÓZDSZOLG KHT ügyvezetőjét,  hogy  az  Igazgatási  Ügyosztály
kijelölése alapján az érintettel a fenti bérlakásra a bérleti szerződést kösse meg.

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály Vezetője
ÓZDSZOLG KHT ügyvezetőjét

Határidő: 2005. október 15.

25.) napirend

Javaslat  a  Szociális  Gazdasági  Központ  (Ózd,  Árpád  vezér  út  28.)  részére
egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására

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

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

465/SzÜ 212/KH/2005.(IX. 27.) sz. Határozat
Tárgy: Szociális  Gazdasági  Központ  (Ózd,  Árpád  vezér  út  28.)  részére
egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítása

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

A Képviselő-testület a Szociális Gazdasági Központ (Ózd, Árpád vezér út 28.)
részére - Dr. Márton Dénes Dávid Románia, Nagyvárad I. Vulcan út 4. alatti
lakos lakáshelyzete megoldása érdekében - az Ózd, Vasvár út 125. 2/3. sz. alatti
1 szoba, összkomfortos, 36 m2 alapterületű önkormányzati bérlakásra egyszeri
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bérlő-kiválasztási jogot biztosít az alábbi feltételekkel:
- A bérlő  személyét és a bérbeadás időtartamát (legfeljebb 5 év) a bérlő-

kiválasztási  jog  jogosultja  megjelölheti.  A  bérleti  szerződés  a  bérlő-
kiválasztási jog jogosultja és a bentlakó bérlő együttes kérelmére 5 évente
hosszabbítható, amennyiben a bérlettel összefüggő tartozása nincs.

- A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő – ennek hiányában a bérlő-
kiválasztási  jog jogosultja – köteles a lakást rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

- A  bérlakás  megüresedése  esetén  a  bérlő-kiválasztási  jog  jogosultja
ismételten bérlőt  csak abban az esetben jelölhet,  ha a Képviselő-testület
újabb  -  egyszeri  -  bérlő-kiválasztási  jogot  biztosít.  Az  erre  vonatkozó
kérelmet – a kieső fenntartási költségek csökkentése érdekében - a lakás
megüresedését  megelőző  legalább  egy  hónappal  kell  a  Polgármesteri
Hivatal Igazgatási Ügyosztályához eljuttatni.

- Amennyiben  a  Képviselő-testület  a  jövőben  a  bérlemény értékesítéséről
döntene, a teljes vételár Ózd Város Önkormányzatát illeti meg.  

Felhívja  az  ÓZDSZOLG KHT ügyvezetőjét,  hogy  az  Igazgatási  Ügyosztály
kijelölése alapján az érintettel a fenti bérlakásra a bérleti szerződést kösse meg.

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály Vezetője
ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője

Határidő: 2005. október 15.

26.) napirend

Tájékoztató  az  Ózd  Városi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  2005.  évi
munkájáról, feladatairól, pénzügyi helyzetéről

Benedek Mihály: az anyag előterjesztője Berki Lajos az ÓVCKÖ elnöke, akinek
a  televízióban  egy  élő  műsorban  kell  részt  vennie,  ezért  előre  veszik  ezt  a
napirendet. Mivel nincs szóbeli kiegészítés és hozzászólás, megköszöni neki a
tájékoztató  elkészítését  és  reméli,  hogy  a  jó  együttműködést  megteremtve  a
kisebbség helyzetének javítása érdekében fog tovább dolgozni. Próbáljon meg
kialakítani egy olyan munkát, amely nemcsak a város, de a cigányság érdekét is
szolgálja. Ehhez kíván sok erőt és kitartást. 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.
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26/A.) napirend

Javaslat  a  2005-2006.  évi  közmunkaprogramban  történő  önkormányzati
részvételre

Filipcsin  Károly: az  előterjesztés  egy  kistérségi  pályázat,  az  ő  érdekeiket
figyelembe kell  venni.  E nélkül  a határozat  nélkül  pályázni  nem lehet,  ezért
szükséges  az  elfogadása.  Benne  van  az  is,  hogy  a  3  bizottság  –  a
Gazdaságfejlesztési,  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi,  valamint  a
Pénzügyi Bizottság – hatáskörébe kellene utalni a további lépéseket, hogy ne
kelljen  rendkívüli  ülést  összehívni.  A  Gazdaságfejlesztési  Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatja az elfogadását.

Benedek  Mihály megjegyzi,  a  pályázat  beadási  határideje  október  17-e  és
egyszeri  alkalommal  a  bizottságokra  ruházza  a  testület  az  ezzel  kapcsolatos
további lépéseket. Kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

457/SzÜ 213/KH/2005. (IX. 27.) számú határozat

Tárgy: A  2005-2006.  évi  közmunkaprogramban  történő  önkormányzati
részvétel

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

1.) Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  kinyilvánítja,  hogy  részt  kíván  venni  a
Kormány  100  lépés  programjának  részeként  a  Foglalkoztatáspolitikai  és
Munkaügyi  Minisztérium,  a  Belügyminisztérium,  valamint  az  Ifjúsági,
Családügyi,  Szociális  és  Esélyegyenlőségi  Minisztérium  2005-2006.  évi
közmunkaprogramján  az  alábbi  pályázat  keretében  megvalósítandó
tevékenység megjelölésével:
- a  házi  segítségnyújtás  keretében  kiemelten  támogatandó  gondozási

tevékenység:  közreműködés  az  ellátást  igénybe  vevő  háztartásának
vitelében (bevásárlás, gyógyszer beszerzés, takarítás, mosás),

- település üzemeltetési és tisztasági feladatok ellátása,
- parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás,
- az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  kül-  és  belterületi  csapadékvíz  és

belvízelvezető csatornahálózat kialakítása, helyreállítása, karbantartása.
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2.) Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  egyetért  azzal,  hogy  a  pályázati
tevékenységekkel  kapcsolatos  munkákat  önkormányzati  tulajdonú
ingatlanokon  végezzék  el,  a  pályázati  dokumentációban  részletezett
műszaki tartalommal.

3.) Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  az  önálló  pályázás  jogát  átruházza  az
ÓZDSZOLG  Kht-ra  (3600  Ózd,  Zrínyi  út  5.),  az  Ózd  Térségi
Önkormányzatok  Közhasznú  Foglalkoztatást  Szervező  Társulás
közmunkaprogramjainak pályázati  és megvalósítási  feladatainak ellátására
alkalmas szervezetre.

4.) Az Önkormányzat a pályázat önerejét – a pályázati kiírásnak megfelelően –
a  2005-2006.  évi  költségvetéséből  biztosítja  és  vállalja  a  városban
felmerülő, a támogatás terhére el nem számolható költségek finanszírozását,
valamint a vállalt továbbfoglalkoztatás költségét.

Felelős: a pályázat elkészítéséért, beadásáért, lebonyolításáért: 
ÓZDSZOLG Kht.

a program összegének finanszírozásáért: 
PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője

a pályázat koordinálásáért: 
PH Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: 2005. október 17., illetve értelemszerűen

5.) A pályázatban foglalkoztatandó létszám meghatározására, a megvalósítható
feladatok  részletes  megjelölésére,  a  pályázathoz  szükséges  önerő
összegének,  a  továbbfoglalkoztatás  létszámának  és  költségének
meghatározására a Képviselő-testület a Gazdaságfejlesztési Bizottságot, az
Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottságot,  valamint  a  Pénzügyi
Bizottságot hatalmazza fel.

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

Határidő: 2005. október 17.

27.) napirend

Javaslat  azon  lehetséges  projektek  körére,  amelyek  az  EU  2007-2013.
financiális periódusában előreláthatólag pályázhatóak lesznek
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Benedek  Mihály köszönti  Kriston  Györgyöt  a  Gazdaságfejlesztő  Iroda
képviseletében.

Filipcsin Károly: a három bizottság, a  Gazdaságfejlesztés, a Városfejlesztési és
–üzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
egyhangúlag  támogatja  az  elfogadását.  Nagy  örömmel  vették  tudomásul  és
komoly előrelépésnek tartják, hogy a város és a térség előrelátóan gondolkodik.

Tartó  Lajos helyesbít,  mely  szerint  az  előterjesztés  3.  oldalán  említett  Jéna
helyiség az helyesen Jéne.

Boda István: szerepel az előterjesztésben pl. az oktatási bázisok kialakítása és
fejlesztése,  önkormányzati  infrastruktúrák,  Farkaslyukkal  közös  pályázat
bányászati értékek megőrzésére stb. Sok pályázatot említ, próbálkozni kell és
pénzekhez lehet jutni. 

Rontó József  elmondja, ez egy tervezet, nem szentírás. Nem szerepel azonban
benne Ózd felsőoktatási központja, sem kihelyezett tagozat. Úgy véli, nekik kell
előre  olyan  terveket,  elképzeléseket  megfogalmazni,  amivel  előnyben
részesülnének, ha ezek aktuálissá válnának. 

dr.  Horogh  Lajos rendkívül  fontos  megállapításnak  tartja,  hogy  Ózd
megközelíthetőségén igyekeznek javítani. A vállalkozók idevonzása érdekében
ez fontos. Keresni kell a csatlakozási lehetőségeket és el kell érni, hogy ezekbe
a  programokba  bekerüljenek.  Alkotó  szellemű  kezdeményező  készségre
szükség van és a Gazdaságfejlesztő Irodára is.

Benedek  Mihály a  felsőoktatással  kapcsolatban  elmondja,  a  kihelyezett
tagozatok  működnek,  a  tárgyalások  pedig  tovább  folytatódnak.  2006.
szeptember 1-jével egy kihelyezett konzultációs központ jöhet létre. A városnak
esélye sincs arra, hogy egy főiskolát ide lehetne hozni, erre a  város nem képes.
Ahhoz, hogy egy ilyen intézmény vagy kihelyezett  tagozat működjön Ózdon,
kell egy pár év és az már egy másik tervezési időszaka lesz az Uniónak. Azért
jó, hogy az ÓGFI ezt az anyagot beterjesztette a testület elé, mert ez az amiből
le  kell  vezetni  a  következő  tervezési  időszakra  azokat  az  elképzeléseket,
amelyekből  látni  fogják,  hogy  mire  fognak  pályázatot  kiírni.  Úgy  gondolja,
hogy az Észak-magyarországi régió fejlesztési stratégiájában sok olyan tervezet
szerepel, amelyhez Ózd város csatlakozhat. Ahhoz, hogy pályázzanak, előre el
kell készíteni olyan terveket, elképzeléseket, amelyeket 2007-ben csak elő kell
venni  és  a  pályázathoz  csatolni  lehet.  Ott  nem arról  fog  szólni  a  pályázati
rendszer,  hogy mennyivel  kell  csökkenteni  a műszaki tartalmat,  hanem arról,
hogy milyen gyorsan tudják felhasználni ezeket a pénzeket. 
Kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

459/SzÜ 214/KH/2005. (IX.27.) sz. határozat

Tárgy: Az EU 2007-2013. financiális periódusában előreláthatólag pályázható
projektek

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és áttekintette az
észak-magyarországi régió fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek tervezetét. Felkéri
az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Irodát,  hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Terv,
illetve  a  regionális  fejlesztéspolitikai  célkitűzések  elkészülte  után  ismételten
tekintse  át  ezeket  a  dokumentumokat  és  készítsen  előterjesztést
projektjavaslatokra kiterjedően a Képviselő-testület számára.

Felelős: Ózdi Gazdaságfejlesztő Iroda 
Határidő: értelemszerűen, a tárgyi dokumentumok elkészülte után

28.) napirend

Javaslat  az Árpád Vezér Úti Általános és Szakképző Iskolában a szakképzés
időtartamának megváltoztatására

Zsolnai Piroska ismerteti, a szakképzésről szóló törvény, valamint az oktatási
miniszter  rendelete  alapján  a  szakképzések  időtartama  és  struktúrája
megváltozik. A változás ezt az iskolát is érinti. Azért kell az anyagnak a testület
elé kerülni, mivel ennek a változásnak szerepelni kell az Alapító Okiratban is.

Boda  István: augusztus  22-én  jelent  meg  a  rendelet  és  jelentős
szemléletváltozást  hoz,  amelynek  van  jó  és  rossz  oldala  is.  Sokkal  több
gyakorlatot fog belevinni a szakmába és át kell struktúrálni az órákat. Pénzügyi
kihatása  nincs,  belső  átcsoportosítással  fog  történni  a  megvalósítás.  Viszont
szemléletváltozással, sok gonddal és bajjal fog járni.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

458/SzÜ 215/KH/2005. (IX. 27.) sz. határozat

Tárgy: Az Árpád Vezér  Úti  Általános  és  Szakképző  Iskolában  a  szakképzés
időtartamának megváltoztatása
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Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Az előterjesztés 5. sz. melléklete alapján az Árpád Vezér Úti Általános és  Szak-
képző Iskola Alapító Okiratát módosítja, aláírására a Polgármestert felhatalmaz-
za.

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
Határidő: azonnal

29.) napirend

Tájékoztató az Ózdi Football Clubban folyó munkáról

Benedek Mihály köszönti dr. Török Bélát, a Football Club elnökét.

Tartó  Lajos: az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  javaslata  alapján  idén  a  két
legnagyobb  költségvetésű  sportegyesület  számol  be  a  testület  előtt.  Jövőre
szeretnének  más  egyesületeket  is  beszámoltatni,  hiszen  fontos,  hogy  a
képviselők  tisztában  legyenek vele,  mire  fordítják  a  pénzeket.  A bizottság  a
tájékoztatót  megtárgyalta,  ahol  szó  esett  az  elnökség  és  a  szakmai  vezetés
kapcsolatáról, a játékosok és a szakmai igazgatók kapcsolatáról, igazolásokról,
erősítésekről, ifjúsági játékosok beépítéséről a felnőtt csapatba, a régi és az új
játékosok viszonyáról. Az ezekkel kapcsolatos kérdésekre választ is kaptak. A
bizottsági  ülést követően a játékosokkal  az elnökség elbeszélgetett  és kéri  az
elnököt, erről röviden számoljon be.

dr.  Török  Béla megköszöni  az  elnökség  nevében  az  önkormányzat  ez  évi
támogatását,  amely  a  jelenleg  Ózdon  működő  sportegyesületek  közül
kiemelkedő  mértékű.  Pár  mondattal  kiemelné  az  utánpótlás  képzés  jelenlegi
állapotát,  hiszen  mikor  a  jelenlegi  elnökség  elkezdte  munkáját  az  egyik
vezérjelszavuk  az  utánpótlás  nevelés  volt.  Két  éve  indult  be  az  ún.  intenzív
utánpótlás nevelési program, amely ez évben a III. fázisába érkezett. Jelenleg ez
a csapat olyan városok sportegyesületeivel veszi fel a versenyt, mint Jászberény
és Salgótarján. Egy sportegyesületnek a húzóereje a felnőtt csapat, ill. az abban
végzett szakmai munka. A szakmai munkát Fitos József szakmai irányítása alatt
végzik. Az elmúlt évadban a felnőtt csapat megnyerte az aktuális bajnokságot.
A mostani szereplés azonban egyfajta váratlan csalódás a szakmai vezetésnek
is. Úgy érezte, hogy ez a keret az elmúlt két év eredményei alapján megszolgálta
azt  a  bizalmat,  hogy  megismertessék  a  nemzeti  bajnokságban.  2  év  alatt  4
osztályt ugrott a felnőtt egyesület, amely egy húzóerő, példakép a gyerekeknek.
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170-180 gyerek futballozik náluk. Egyfajta periódus ezzel a bajnoksággal le fog
zárulni, megmérettetik a felnőtt csapat és ennek a tanúságait a szakmai vezetés
ki fogja aknázni.  A játékosokkal  történt  elbeszélgetés  során nem tapasztaltak
olyat,  mely  szerint  nem  tudnának  együtt  dolgozni  a  jelenlegi  szakmai
vezetéssel,  olyat  pedig  végképp  nem, hogy bárminemű kritika  érte  volna  az
egyesület  vezetését,  amelyet  5  éve  társadalmi  munkában  végez  az  ÓFC
elnöksége. Hangsúlyozza, hogy ez az év a felnőtt csapat tekintetében egy olyan
vízválasztó  lesz,  amely  alapján  el  kell  nekik  is  és  az  önkormányzatnak  is
dönteni,  mi legyen a felnőtt  csapat  célja,  a profizmus, vagy pedig egy olyan
szint  elérése,  amelyben  konszenzust  kell  találni  a  sport,  illetve  a  gazdasági
paraméterek között.  Az ifjúsági  csapat  pedig nagyon jól  szerepel  lehet,  hogy
jelen pillanatban már a tabellát  is  vezetik,  úgy véli,  sport  szempontból  nincs
gond.  Ő egy közhasznú  társaságot  vezet,  amelynek  az  ügyfelei  halmozottan
hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek és ezek között  rengeteg szülő van,
akinek a gyereke itt futballozik. Néhány gyereknél pedagógiai, pszichológiai és
egyéb szociális hatások is érvényesülnek a sportszerű életre való szoktatással. A
klub részéről két javaslat is van. Az egyik ezek közül, hogy ha lehetőség van rá,
egy   –  stadionhoz  közeli  –  általános  iskolában  egy  testnevelő  tagozatot
labdarúgás specifikussá lehetne tenni. A bizottsági ülésen azt mondták, rajtuk
múlik, így kéri, mondják meg mit tegyenek ennek az érdekében.

Benedek Mihály megköszöni a tájékoztatót, valamint az eddig végzett munkát
és a továbbiakhoz sok sikert, erőt kíván.

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.

-.-.-

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

-.-.-

30.) napirend

Tájékoztató az Ózd: új városrész születik projektről

Benedek Mihály elmondja, mindenki tájékoztatóként fogja fel ezt az anyagot, az
a  cél,  hogy  rendszeresen  –  mivel  ez  egy  több  évre  tervezett  projekt  –  a
képviselő-testület  tájékoztatva  legyen.  Minden  anyagban  az  előző  időponttól
eltelt  időszak  alatt  folyó  eseményekről  tájékoztatják  a  testületet,  mivel
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szeretnék, ha a nyilvánosság előtt zajlana ez a pályázati projekt megvalósítás. A
középtávú  tervezésről  folyó  gondolkodás  során  felvetődött  egy
városrehabilitációs pályázat lehetősége is, erre időben fel fognak készülni. Kéri,
a tájékoztatót jó szívvel vegyék és támogassák a határozati javaslat elfogadását. 

dr. Horogh Lajos: több helyen szerepel az engedélyes terv, de ez valószínűleg
elírás.  Úgy véli,  a  nyilatkozatba  be kellene  írni  a  kivitelezői  ajánlat  konkrét
összegét  számmal  és  betűvel  is.  További  észrevétele,  hogy  utánanézett  és
megállapította,  hogy  a  NORDA  Észak-magyarországi  Regionális  Fejlesztési
Ügynökségnek  és  a  Nyír-Hidrofil  Kft-nek  azonosak  a  tulajdonosaik.  Nem
okozna  gondot,  ha  nem  egymásra  épülő  feladatokat  végeznének.  Az  egyik
tervez, a másik pedig megvalósítja a munkát. Így nem szerencsés szerződéseket
kötni. Kérdése, - mivel ez a cég 2004. január 7-én lett alapítva - másfél év alatt
mennyi  tapasztalatot  szerzett  a  reorganizációs  feladatok  terén  és  milyen
kapcsolatai vannak? Törvény talán nem tiltja, de úgy véli, ne tervezzen az aki
meg is valósítja. 
Kovács  Béla elmondja,  a  projekt  teljes  költsége  810.593  E  Ft,  melyből  az
önkormányzati saját erő 24.317 E Ft. Ennek keretében megvalósul a Kaszinó
épülete, az Október 23. tér, a Petőfi tér, a József Attila, az Alkotmány, a Váci
Mihály, Gyár utak felújítása,  valamint  zöldfelület  kialakítása a 48-as úton és
egy rekreációs park a József Attila úton. Ez a projekt más jellegű, mint a rendes
városrehabilitáció,  mások  az  elvárások  is.  A  tervezők  is  közbeszerzés  által
lettek  kiválasztva  és  biztos  benne,  hogy a  Közbeszerzési  Bizottság  alaposan
megfontolta a döntést. 

dr.  Horogh  Lajos: az  előterjesztésben  benne  van,  hogy  2005.  július  13-án
megküldték  az  ajánlattételi  felhívásokat.  Az  derül  ki  a  szövegből,  hogy  ezt
olyanoknak küldték ki, akiket kiválasztottak. Tehát egyszerűsített közbeszerzési
eljárás volt. Kérdése, kik részére küldték ki a közbeszerzési felhívásokat? Úgy
véli, meg kell kérni a cégekről a céginformációt, abból meg lehet állapítani a
gyakorlatát, referencia munkákat lehet kérni. Nem egyszerű munkáról van szó,
alaposan és hozzáértő emberekkel kell megvalósítani.

Benedek Mihály kijelenti,  tisztában vannak azzal,  hogy ez egy olyan feladat,
amelyre  a  város  történetében  nem  volt  példa.  Éppen  ezért  már  a  pályázat
benyújtásának időszakában is  folyamatosan az irányító  hatósággal  tartották  a
kapcsolatot.  Az  engedélyes  terveket  a  közbeszerzéséi  eljárás  keretében
kiválasztott  Dekád  Kft.  készítette  el.  Az irányító  hatóságtól  azt  a  véleményt
kapták,  hogy  egyszerű  közbeszerzési  eljárás  keretében  kell  a  bonyolítót
kiválasztani, de ez csak a bonyolító, a kivitelező ezután kerül sorra. Ez a cég
készítette  el  a  pályázat  beadásához  szükséges  terveket,  amely  a  pályázat
mellékletét  képezte.  Akik  a  pályázatot  készítették  el  helyettük,  a  lobbi
tevékenységben  sokat  segítettek  azoknak,  akik  eljártak  lobbizni  a  pályázat
sikere  érdekében.  Megköszöni  Horogh  Lajosnak  a  jó  szándékú  felvetéseket,
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amik véleménye szerint azért hangzottak el, mert nem volt kellő információja a
folyamatokról.  Az  anyag  4.  bekezdésében  szerepel,  hogy  július  15-én  a
NORDA  Észak-magyarországi  Regionális  Fejlesztési  Ügynökséggel
együttműködési  megállapodást  kötöttek  arról,  hogy ingyenes  segítségnyújtást
kapnak a projekt sikeres megvalósításához. Ezzel kapcsolatban elmondja, előtte
is  folyamatosan  kapcsolatban  voltak  a  NORDÁ-val  és  a  Váti  Kht-vel  is.  A
továbbiakban is véleményezésre kerülnek azok a lépések, amelyeket a pályázat
sikere érdekében tesznek. 

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  22  igen szavazattal,  1  tartózkodás mellett  az  alábbi
határozatot hozza:

164/SzÜ 216/KH/2005. (IX.27.) sz. határozat

Tárgy: Tájékoztató az Ózd: új városrész születik projektről

A  fenti  tárgyú  előterjesztést  a  Képviselő-testület  megtárgyalta  és  az  alábbi
döntést hozta:
Elfogadja az Ózd: új városrész születik projektről készült tájékoztatót.

Felhatalmazza a Polgármestert  az előterjesztés mellékletét  képező nyilatkozat
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

-.-.-

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

-.-.-

31.) napirend

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Obbágy Csaba kifogásolta az előterjesztés 5. oldalának tetején lévő jelentést.
Nem akarta elhinni, hogy van ilyen. Az szerepel benne, hogy nem tudja leadni a
helyiséget  a  Bűnmegelőzési  Közhasznú  Szervezet,  ők  pedig  elfogadják  a
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jelentést. Ezt furcsának tartja.

Benedek  Mihály válaszában  elmondja,  a  Hivatal  és  az  ÓZDSZOLG  Kht.  a
megfelelő hatósági kényszerrel a kiköltöztetést el fogja rendelni. A megfelelő
intézkedést  meg  fogják  tenni,  ez  nem jelenti  azt,  hogy  a  Szervezet  ott  fog
maradni. 

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi ha-
tározatot hozza:

267/SzÜ 217/KH/2005. (IX.27.) számú határozat

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

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

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

-.-.-

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

32.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

Fazekas Zoltán a szünetben egyeztetett Polgármester úrral és úgy döntött, hogy
mivel a téma a következő ülésen sem fogja elveszteni aktualitását, majd azon az
ülésen előterjeszti. 
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-.-.-

dr. Horogh Lajos  elmondja, a 60-as évek végén egy nagymértékű lakásépítési
program került  lebonyolításra  a  munkások  és  dolgozók  elhelyezése  céljából.
Ebben  a  lakásépítési  dömpingben  elsősorban  panellakások  épültek.  5100
lakásból 3520 panel lakás volt.  A lakások jelenlegi problémája, hogy rossz a
hőszigetelés,  a  nyílászárók  elavultak.  A  kormány  arra  törekedett,  hogy  a
tulajdonosok helyzetét segítse, ezért arra vállalkozott, hogy a felújítások 1/3-át
magára vállalja,  1/3-át kéri,  hogy az Önkormányzat biztosítsa,  1/3-át pedig a
tulajdonosoknak  kell  kifizetni.  Vannak  különböző  feltételek.  Fontos  dolog,
hogy a lakók a megfelelő anyagi fedezettel rendelkezzenek. Véleménye szerint
először a szigetelés javítása, vagy pedig a nyílászárók kicserélése jöhet szóba,
utána  következhet  az  épület  felújítása.  A  Műszaki  Ügyosztály  felmérést
készített és megállapította, hogy 3460 lakás közül kb. 950 tulajdonos hajlandó
vállalni ezt a feladatot. A nyílászárók kicserélése egy lakásban 300 E Ft, tehát
1000 X 100 E Ft, az 1 Md Ft lenne. Fel kellene mérni, hogy az országban ezt
miként  oldják  meg.  A  jelentkezések  és  besorolások  révén  indítsák  el  ezt  a
fejlesztés programot. Nem kis tehet fog róni az egyénekre. 

Benedek Mihály biztos benne, hogy az Önkormányzat megtesz mindent annak
érdekében, hogy elindulhasson Ózd városban a program. Ugyanakkor feltétel az
is, hogy a társasházi közösségek komolyan vegyék a pályázatokat.

-.-.-

dr. Horogh Lajos: a következő témával kapcsolatos hozzászólásától eláll.

-.-.-

Nagybalyi  Géza: az  első  témakör,  amiben  hozzá  kíván  szólni,  egy  10  éves
probléma.  A  szennyvíz  egy  idős  asszony  udvarára  folyik  a  szomszédjából,
ugyanis a lakos a derítőjét nem tisztítja és megtelik. A hatóság eljárt az ügyben,
megbüntette  a  szomszédot  és  fizeti  is  a  büntetést  részletre.  Jóval  kevesebb
összeg,  mintha  kitisztíttatná  az  aknáját,  a  szennyvíz  meg  csak  folyik.
Felháborítónak tartja, hogy egy szakhatóság nem képes olyan határozatot hozni,
amellyel a helyes magatartást kikényszerítené az állampolgárból. 
A mai ülésen már szó esett a házszámok rendbetételéről és úgy gondolja, ezzel
párhuzamosan bizonyos utcákban a forgalmat korlátozni kellene, szükség lenne
fekvőrendőrök és táblák kihelyezésére. Más településekkel  ellentétben Ózdon
még nincs  egy ezzel  kapcsolatos  központi  koncepció  a  Műszaki  Ügyosztály
részéről. Ún. zöldmezős térképeket kellene készíteni, ahol megjelölik azokat az
utcákat, amelyeket lakóövezetnek minősítenek, kihelyezik a 30-as táblákat erre
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vonatkozóan.  Ezekben  az  övezetekben  megtiltaná  a  10  t-nál  nehezebb
gépjárművek behajtását. Az előkészítés a Műszaki Ügyosztály feladata, lehetne
csatolni a házszámok felméréséhez. 

Kovács György: Ózd városban a zöldövezeti kijelölés nem jogszabályi előírás.
Vannak  feltételek,  amelyek  megszabják,  milyen  területen  lehet  létrehozni
zöldövezetet.  Számtalan ilyen terület  van a városban,  mint  pl.  a  Baranyai  út
térsége,  a  Bolyki  főút  baloldala,  amelyek a  feltételeknek  megfelelnének.  Ha
megfelelnek  a  feltételeknek  és  a  lakók  is  egyetértenek,  akkor  jogszabályi
háttérrel meg lehet valósítani. 

-.-.-

Obbágy Csaba: a Várkonyi és a Mekcsey út túlterheltsége miatt kérdezi, hogy a
26-os bevezető szakaszán a híd mikor készül el, vannak-e tervek, előrelépések
ebben  az  ügyben?  Továbbá  a  rendőrség  milyen gyakran  akar  ott  ellenőrzést
tartani, mert hiába van kitéve a 10 t felett behajtani tilos tábla, arra rendszeresen
nagy autók járnak. 

Kovács György elmondja,  beszélt  erről  az Állami Közútkezelő  Kht.  műszaki
igazgatójával.  A  terveket  már  elkészítették,  benyújtották  engedélyezésre  a
Közlekedési Felügyelethez. A híd teljes felső szerkezete le lesz bontva és egy új
szerkezet lesz építve. Az ehhez szükséges 60-70 M Ft-os nagyságrendű fedezet
biztosításával  kapcsolatban  pedig  elment  a  levél  az  Állami  Közútkezelő
Útgazdálkodási  és  Koordinációs  Igazgatóság  illetékes  főosztályvezetőjéhez,
azonban még választ nem kaptak. De a korábbi levelezésben ez év végére, de
legkésőbb tavaszra  vállalták az út  teljes  átépítését.  Ha további  információval
fog rendelkezni, akkor Obbágy úrnak is továbbítani fogja és a tájékoztatóba is
beírják.

Benedek Mihály is úgy véli, hogy a rendőrség többször ellenőrizhetne azon a
területen, hiszen a lezárt hídon 24 t-s autók is közlekednek és még a cég neve is
rá van írva.

-.-.-

Rontó József a hozzászólási szándékától eláll.

-.-.-
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Bárdos  István elmondja,  augusztus  21-én  volt  egy  centeri  rendezvény.  A
rendezvényre  meghívta  az  Ózdi  Televíziót  és  az  Ózdi  Közéletet  két  héttel
korábban.  Mivel  nem  tudott  kapcsolatot  teremteni  a  tévével,  elment
személyesen, ott találkozott egy alkalmazottal, aki megígérte, hogy ott lesznek.
Ennek  ellenére  a  tévé  nem  volt  sehol.  Az  Ózdi  Televíziónak  az  ózdi
rendezvényekről  tudósítania  kellene.  Center  ugyan  nem  nagy,  de  szeretné
jelezni,  hogy ők is  itt  vannak,  ők is  ózdiak.  Ez a rendezvény 10 éve indult.
Hasonló  rendezvény  két  éve  volt.  Két  év  alatt  a  tévé  a  11.  számú
választókerületre nem jött  ki.  Az okát nem tudja. Egy hónap telt  el  a centeri
rendezvény  óta  és  egy  visszajelzés  nem  történt  a  tévé  részéről.  Arra
hivatkoznak,  hogy  nincs  kamera,  vagy  nincs  ember,  holott  a  Városi
Sportcsarnokban  egy  magánjellegű  rendezvényen  meg  tudnak  jelenni
kamerával.  Kérdése  tehát,  hogyan  lehetséges,  hogy  egy  önkormányzati
rendezvényre, amire meghívót küldött, nem jelennek meg, továbbá ki és hogyan
osztályozza  a  közvetítéseket,  programokat?  Milyen  munkafegyelemmel  és
etikai normával dolgoznak egy önkormányzati cégnél, hogy egy önkormányzati
képviselőnek vissza sem jeleznek és elnézést sem kérnek. Kéri a főszerkesztő úr
válaszát.

Benedek Mihály furcsán érezte magát,  mivel úgy gondolja,  hogy a sajtó egy
független szervezet, legyen bárki is a tulajdonosa. A tévének és az újságnak van
egy műsorstruktúrája, egy szerkesztési  alapelve.  Óvná a testületet  attól,  hogy
mint tulajdonos a működésbe beleszóljanak és azzal nyomást gyakoroljanak a
főszerkesztőre,  a  közszolgálatinak  mondott  média  tevékenységére.  Ez nem a
tulajdonos feladata. Amikor megválasztották Szerencsés Jánost, akkor rábíztak
minden munkát. 
Szerencsés János nem tudja megmondani, Centerről mennyi riport, beszámoló
készült, de ki fogja gyűjtetni. Az viszont kijelenti, nem igaz, hogy nem volt róla
2 éve semmi. Az ÓVTV-nél a kollégák döntő többsége kötetlen munkaidőben
dolgozik.  Egész  héten  mindenki  csinálja  a  maga  munkáját.  Ha  hétvégén
valamilyen  rendezvény  van,  a  kollégák  akkor  is  kimennek,  megcsinálják  a
tudósításokat. Augusztus 20-án a csapat egyik fele 8 órától 10 óráig, a másik
fele  10 órától  éjfélig  dolgozott.  Ennek ellenére  másnap 21-én a sportos  stáb
kénytelen volt forgatni, mert különben hétfőn nem lett volna sportműsor. Még
egy csapat forgatott, ez pedig a roma kisebbségi műsorhoz készített felvételeket,
mert  ha  ezek  nincsenek  meg,  a  magazin  nem  készült  volna  el.  A  Centeri
rendezvényre a meghívót  megkapták.  A társaság mérlegelt,  hiszen a program
szerint  lett  volna  egy  augusztus  20-i  megemlékezés,  utána  sportrendezvény,
bográcsozás.  Úgy ítélték  meg, mivel  az augusztus  20-i  megemlékezés  ugyan
nagyon  fontos,  de  az  ezzel  kapcsolatos  felvételeket  elkészítették  előző  nap,
ezért  nem mennek ki a rendezvényre. Egyébként az ÓVTV majdnem minden
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olyan  rendezvényen  jelen  van,  amiről  tudomással  bír.  A  rendezvények
osztályozásával  kapcsolatos kérdésre elmondja, ő osztályozza az anyagokat  a
gyártásvezetővel  Fazekas  Lászlóval,  illetve  a  híradós  felelős  szerkesztővel,
Gyöngyvérrel  együtt,  hiszen  a  híradóban  mindenről  tájékoztatni  kell  a  város
lakosságát. Ebből következik, ha valahol besorolási hiba van, azért ő a felelős.
Előfordulhat,  hogy  az  ÓVTV  valamelyik  dolgozója  nem  a  városi  televízió
munkatársaként vesz részt magánrendezvényen, esetleg az ÓVTV kamerájával.
A  kamerát  adták  már  bérbe  és  ebből  még  bevétele  is  van  a  televíziónak.
Kötelességének  érzi  megvédeni  a  csapatot,  hiszen  kötetlen  munkaidőben
dolgoznak  olyan  bérért,  amelyet  minimálbérhez  közelinek  neveznek.  A
munkaidejük  ki  van  használva,  keményen  és  egyre  fegyelmezettebben
dolgoznak. Nem állítja, hogy nincs fegyelmezetlenség a tévében, de az ÓVTV
elindult  egy olyan úton,  amelyre ő  személy szerint  büszke  és  úgy gondolja,
valamennyien büszkék lehetnek rá, hiszen nincs olyan műsor hétköznapokon
főműsoridőben,  amelyet  ismételnének  és  ezek  mind az ózdiakról  szólnak.  A
kulturális  magazinban  előfordulhat  olyan,  hogy  Putnokról,  vagy  a  szűk
környezetről szól a riport, de ez azért van, mert Ózdon kevés a kiállítás vagy
hasonló rendezvény. Ugyanakkor itt  is vannak kultúrára igény tartó emberek,
akiknek  be  kell  számolni  arról,  mi  történik  kulturális  területen  a  szűk
környezetünkben.  Vannak  olyan  felvételek,  amelyekért  fel  kell  menni
Budapestre,  de csak akkor  mennek fel,  ha  van ózdi  vonatkozása,  valamilyen
formában  kötődik  Ózdhoz.  Centerrel  kapcsolatban  pontos  kimutatást  fog
készíteni, hogy hányszor számoltak be a településrészről. 

-.-.-

Strohmayer  László tájékoztatást  ad  arról,  hogy a  tegnapi  nap  folyamán Iglo
település delegációját fogadta Polgármester úr ahol Krokavecz György és ő is
jelen volt.  Egy Európai  Uniós  projekt  pályázat  kapcsán a két  város  közösen
készítsen egy projektet, amely elsősorban a kultúra, a hagyományok ápolásáról
szól. Mihelyt az általuk elkészített pályázat fordítása megérkezik hozzájuk, egy
előterjesztést fognak készíteni  és a testület elé terjesztik azzal,  hogy értsenek
egyet a két város Európai Uniós pályázatán való ilyen jellegű részvételével.

-.-.-

Benedek Mihály elmondja, áll előttük még egy előterjesztés, amely valamilyen
oknál  fogva  nem került  a  testület  elé.  Ez az  anyag a  „Javaslat  a  tűzoltóság
technikai felszereltségével kapcsolatos pályázat benyújtásához szükséges önrész
pénzügyi  fedezetének  biztosítására”.  Ő  az  előterjesztő  és  tájékoztatja  a
testületet,  hogy  a  bizottságok  megtárgyalták,  valamint  véleményezték.  Kéri,
tűzze  még napirendre  a  Képviselő-testület.  A témáról  dr.  Almási  Csaba  fog
bővebb tájékoztatást  adni.  Kéri a szavazást  arról,  hogy napirendre tűzik-e az
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anyagot.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag felveszi napirendre a
„Javaslat  a  tűzoltóság  technikai  felszereltségével  kapcsolatos  pályázat
benyújtásához szükséges önrész pénzügyi fedezetének biztosítására” című
előterjesztést.

-.-.-

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

-.-.-

33.) napirend

Javaslat  a  tűzoltóság  technikai  felszereltségével  kapcsolatos  pályázat
benyújtásához szükséges önrész pénzügyi fedezetének biztosítására

Boda István: a Tűzoltóságnál  nagy értékű dolgokat  csak központi  keretekből
tudtak  szerezni.  Most  volna  esély  egy  tűzoltó  gépjárműnek  a  cseréjére,
amelynek  összege  70  M  Ft,  valamint  szakfelszerelések  és  védőeszközök
beszerzésére  8  M  Ft  értékben.  2006-ban  a  gépjármű  cserére  14  M  Ft,  a
felszerelések beszerzésére 16 M Ft-ot önerőt kellene majd biztosítani, ha nyer a
pályázat. Viszont a lehetőséget nem kellene kihagyni. A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és támogatja az elfogadását,  kéri  a testületet ők is
támogassák.

dr. Almási Csaba elmondja, egyrészt van egy vízszállító jármű cseréje 70 M Ft-
ért,  másrészt  pedig védőfelszerelések beszerzése 8 M Ft-ért,  ami vagy nincs,
vagy már elavult. Ehhez kellene a gépjármű esetén 14 M Ft, a védőfelszerelések
esetén 1,6 M Ft önrész, összesen 15,6 M Ft a 2006. évi költségvetés terhére.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
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456/SzÜ 218/KH/2005. (IX.27.) számú határozat

Tárgy: Pályázat  benyújtásához  szükséges  önrész  pénzügyi  fedezetének
biztosítása

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

1.) A  Képviselő-testület  támogatja,  hogy  Ózd  Város  Önkormányzata,  mint
fenntartó  2005.  szeptember 30-ig pályázatot  nyújtson be a BM Országos
Katasztrófavédelmi  Főigazgatósághoz  az  Ózd  Hivatásos  Önkormányzati
Tűzoltóparancsnokság  vízszállító  tűzoltó  gépjármű amortizációs  cseréjére
70.000.000,-  Ft  és  nagyértékű  tűzoltási-  és  műszaki  mentési
szakfelszerelések  és  védőeszközök  beszerzésére  8.000.000,-  Ft  értékben,
amelyhez a 20 %-os  önrészt  – amely vízszállító  tűzoltó  gépjármű esetén
14.000.000,- Ft, nagyértékű tűzoltási- és műszaki mentési szakfelszerelések
és  védőeszközök  esetén  1.600.000,-  Ft  –  összesen  15.600.000,-  Ft-ot  a
pályázat nyertessége esetén a 2006. évi költségvetésében biztosítja.

2.) Felkéri a tűzoltóparancsnokság vezetőjét a pályázat kidolgozására.

Felelős:       Tűzoltóparancsnokság
Határidő: 2005. szeptember 29.

3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és annak benyújtására.

Felelős:       Polgármester
Határidő:  2005. szeptember 30.

-.-.-

Kiss Sándor mivel több hozzászólás nincs, az ülést bezárja.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző    polgármester
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