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Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető

Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  testület  ülése
határozatképes.  Tájékoztatja  a  testület  tagjait,  hogy  a  jövőben  az  új
tanácskozóteremben fogják a nagyobb létszámú megbeszéléseket és a testületi
üléseket  tartani.  Kéri  mindenki  konstruktívan  álljon  hozzá  és  tolerálja  azt,
hogyha eleinte a technikával esetleg még problémák adódnának. Jelzi, hogy a
kezdeti  nehézségek  miatt  az  eredetileg  októberre  tervezett  közmeghallgatást
november hónapban fogják megtartani. Bejelenti, három képviselő előre jelezte,
hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni: Bárdos István, Varga György, valamint
Nyerges  Tibor,  aki  a  Megyei  Közgyűlés  bizottsági  ülésén  vesz  részt.
Hiányzásukat  igazoltnak  tekinti.  Az  előre  kiküldött  napirendi  ponthoz  a
következő  változtatásokat  javasolja:  a  4.)  napirend  Bursa  Hungaricára
vonatkozó rendelet-tervezetét a bizottság levette napirendjéről, ezért a testület
elé az előterjesztés nem kerül. Kéri a testületet értsen azzal egyet, hogy – mint
polgármester  –  egy  szóbeli  előterjesztést  tegyen  a  Megyei  Közigazgatási
Hivatal  által  tett  törvényességi  észrevétellel  és  annak  tervezett  válaszával
kapcsolatban. Kéri, ezt 24/A) napirendi pontként tárgyalják majd meg. Ennek
írásos mellékleteit a szünetben fogják a képviselők megkapni. Javasolja, hogy a
6.)  napirendként  szereplő  TÁVHŐ  Kft-vel  kapcsolatos  előterjesztést  24/B.)
pontként  tárgyalják  meg,  mivel  annak  tartalma  összefügghet  a  szóbeli
előterjesztéssel.  Javasolja  továbbá,  hogy  Strohmayer  László  tanácsnok  úr
kiosztásra került anyagát 6.) napirendi pontként tárgyalják meg. Kéri, hogyha a
12.)  napirendi  pont  tárgyalásakor  olyan  hozzászólásra  készülne  valamelyik
képviselőtársa, amely valakinek a személyiségi jogait érintené, azt előre jelezze,
mert abban az esetben zárt ülést kell elrendelni.

Fazekas  Zoltán a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  keretében
kérdést kíván feltenni a fizető parkolók anomáliájával kapcsolatban a Műszaki
Ügyosztály vezetőjéhez.

dr. Horogh Lajos a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében
kérdést kíván intézni Lázár Lajoshoz, a TÁVHŐ Kft. ügyvezetőjéhez, valamint
dr.  Szemere Endréhez az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjéhez a téli  felkészülés
állásáról,  valamint  a  peremterületi  problémákkal  kapcsolatban  szeretne
hozzászólni.

Kovácsné  Keller  Ildikó az  Újváros  téri  Általános  Iskola  melletti  faház
kerítésével  kapcsolatban  kíván  szólni  a  Közérdekű kérdések,  bejelentések  és
javaslatok napirend keretében.
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Battyányi József Kiss Sándor alpolgármester úrhoz kíván kérdést intézni – mint
sportért felelős alpolgármesterhez – a labdarúgó és a kézilabda mérkőzéseken
történő orvos biztosításával kapcsolatban a Közérdekű kérdések, bejelentések és
javaslatok keretében.

Rontó József ösztöndíj és parkoló ügy témákban kíván hozzászólni a Közérdekű
kérdések, bejelentések és javaslatok keretében.

Mihály  Tibor a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  napirend
keretében általános várospolitikai kérdésekkel kíván foglalkozni.

Berki  Lajos a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  napirendben
jótékonysági est címmel kíván hozzászólni.

Benedek  Mihály kéri,  a  kiegészítésekkel  együtt  szavazzanak  a  napirend
elfogadásáról.

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

Napirend:

1/a.)Ózd város Önkormányzatának  …/2005. (…) számú rendelet-tervezete az
iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos
korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának
támogatásáról

1/b.)Javaslat  Ózd  város  Önkormányzatának  lakóépület–felújítási  programjára
(2005-2010.)

Előterjesztő:  Kiss Sándor alpolgármester

2.) Ózd  város  Önkormányzatának   …/2005.  (…)  sz.  rendelet-tervezete  az
állattartás  szabályozásáról  szóló  8/2000.  (IV.07.)  számú  rendelet
módosításáról

Előterjesztő:  Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság

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

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
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4.) Ózd város Önkormányzatának …/2005. (…) számú rendelet-tervezete az
elektronikus ügyintézésről

Előterjesztő: Ózd város jegyzője

5.) Javaslat együttműködési megállapodás aláírására Igló (Spišská Nová Ves)
városa és Ózd városa között, az EU INTERREG III. A programban történő
közös részvétel érdekében

Előterjesztő: Strohmayer László tanácsnok

6.) Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és az ÓHG Kft. közötti üzemeltetési
szerződés  módosítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

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

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

8.) Javaslat az állami tulajdonból ingyenesen önkormányzati tulajdonba kerülő
Ózd, Uraj út 50. szám alatti ingatlan átvételére és kezelésére

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

9.) Javaslat az Ózd városban működő párt szervezetek részére kedvezményes
bérleti  díjat  megállapító  határozatok  visszavonására  és  az  érintett
helyiségek piaci bérleti díj mellett történő bérbeadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

10.) Javaslat  az  ózdi  martinsalak  felhasználásával  készült  Ózd  Város
Önkormányzatának  tulajdonába  került  lakóépületekkel  kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

11.) Javaslat  a  2006.  I-II.  havi  közhasznú  foglalkoztatáshoz  biztosítandó
önkormányzati saját erő jóváhagyására

Előterjesztő:  Gazdaságfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság

   Pénzügyi Bizottság
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12.) Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. telephely fejlesztésére beadott TEKI pályázat
saját erő megemelésére

Előterjesztő: Polgármester

13.) Javaslat a Szakrendelő rekonstrukció 2006. évi címzett támogatási pályázat
beadásához szükséges 2005. évi fedezet biztosítására

Előterjesztő: Polgármester

14.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórházban nem nyilvános mentőhelikopter
fel- és leszállóhely kialakítására benyújtandó pályázati támogatásról szóló
463/SzÜ 205/KH/2005. (IX.27.) sz. határozat módosítására

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

15.) Javaslat  az  ózdi  Központi  Ügyelet  szolgáltatásának  Ózd  Kistérség
Többcélú Társulás területére való kiterjesztésére

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

16.) Javaslat  az  ózdi  Fogászati  Ügyelet  szolgáltatásának  az  Ózd  Kistérség
Többcélú Társulás 12 önkormányzat területére való kiterjesztésére

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

17.)  Javaslat szociális fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője

18.) Javaslat a BAZ Megyei Munkaügyi Központ (3530 Miskolc, Mindszent tér
3.) helyiségigényének elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

19.) Javaslat a Kaszinóban lévő Műszaki Könyvtár állományának városi szintű
hasznosítására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

20.) Tájékoztató  az  Ózd,  Vasvár  út  3-27.  szám  alatti  üzletház  felújításának
előkészítéséről

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
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21.) Tájékoztató az ózdi hulladékátrakó megvalósításának helyzetéről

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

22.) Beszámoló az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság munkájáról

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság

23/A)Tájékoztató  a  BAZ  Megyei  Közigazgatási  Hivatal  törvényességi
észrevételéről

Előterjesztő: Polgármester

23/B) Javaslat  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  részéről
osztalékelőleg kifizetésére 

Előterjesztő: Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője

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

Előterjesztő: Polgármester

25.)   Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

-.-.-

Benedek Mihály kéri szavazzanak, hogy a Közérdekű kérdések, bejelentések és
javaslatok keretén belül Mihály Tibor ózdi lakos általános várospolitikai kérdés
témakörben hozzászólhat-e.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozzájárul,
hogy  Mihály  Tibor  a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok
keretében hozzászóljon.

-.-.-

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet,  hogy Ózd városa diplomát kapott  a
Virágos  Magyarországért  Mozgalomtól  a  város  környezetszépítő  munkájáért,
amelyért köszönetet mond valamennyi képviselő-társának, az ÓZDSZOLG Kht-
nak, valamint minden állampolgárnak, akik a város tisztaságát megőrizték. Kéri
az  ÓZDSZOLG Kht.  ügyvezetőjét,  tolmácsolja  köszönetét  a  munkában részt
vevőknek.
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1/a.)-1/b.)  napirend

Ózd  város  Önkormányzatának   …/2005.  (…)  számú  rendelet-tervezete  az
iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos
korszerűsítésének,  felújításának  és  a  lakóépületek  környezete  felújításának
támogatásáról
Javaslat Ózd város Önkormányzatának lakóépület–felújítási programjára (2005-
2010.)

Kiss Sándor kéri, hogy az 1/a.)-1/b.) napirendi pontot együtt tárgyalják, mivel a
két téma összefügg. Ismerteti, a panellakás programban való részvételben több
feladata  van  az  önkormányzatnak.  Az  egyik,  hogy  helyi  rendeletben  kell
szabályozni  a  támogatás  feltételeit,  a  keretösszeget,  rendelkezni  kell  egy
középtávú lakásfelújítási programmal, és ahhoz fedezetet kell biztosítani. Úgy
gondolja,  az  iparosított  technológiával  épület  lakóépületeket  tekintve  fontos,
hogy  minél  hamarabb  el  tudjanak  indulni  a  pályázati  rendszerben.  A
lakóközösségnek  pályázatot  kell  benyújtani  a  Gazdaságfejlesztő  Irodához  és
amennyiben  az  önkormányzat  támogathatónak  ítéli  azt,  akkor  az  Országos
Lakásügyi és Építési Hivatal felé benyújtja. Az önkormányzat csak akkor tudja
támogatni a lakóközösségeket, ha a lakásügyi hivatal is támogathatónak ítéli a
pályázatot. A pályázat benyújtási határideje november 21., azt követően kell a
testületnek  döntést  hoznia.  A lakásfelújítási  beruházás  költségének  1/3-át  az
önkormányzat,  1/3-át  a  lakástulajdonos,  1/3-át  pedig  a központi  költségvetés
viseli. Kéri, támogassák az előterjesztést. Bízik abban, hogy a pályázati kiírás
folyamatos  lesz,  ami  azt  jelenti,  hogy  2010-ig  egy középtávú  lakásfelújítási
program indulhat el, és megvalósulhatnak az abban foglaltak.

Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság,
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az  előterjesztéseket
megtárgyalta. Az ülésen kedvező vélemények hangzottak el az előterjesztések
formájával és tartalmával kapcsolatban. Egy észrevétel merült fel, amely nem az
önkormányzaton  múlik,  ez  pedig  a  kedvezményes  hitelfelvétel  lehetőségére
vonatkozott.  A  Bizottságok  egyhangúlag  támogatják  mindkét  előterjesztés
elfogadását.

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az
előterjesztéseket megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.

Kovács  György módosító  javaslata,  hogy  a  felújítási  program  határozati
javaslatában  ne  az  szerepeljen,  hogy  az  előterjesztés  melléklete  szerinti
tartalommal, hanem, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadják
el a programot. Így a program a határozati javaslat mellékletét fogja képezni.
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Fazekas Zoltán ismerteti, a bizottsági ülésen tett néhány észrevételt a rendelet
szövegével  kapcsolatban,  köszöni,  hogy  ezek  beépítésre  kerültek.  Nagyon
fontosnak  tartja  a  nyilvánosság  tájékoztatását  a  felújítás  lehetőségeivel
kapcsolatban, reméli, hogy a szükséges intézkedéseket meg fogják tenni. Úgy
gondolja, a pályázati kiírás komoly, bürokratikus feltételeket teremt, amelyre az
országos előírás kötelez, mintegy 20 mellékletet kell becsatolni a pályázathoz.
A rendeletre  elengedhetetlenül  szükség  van,  azonban  ennek  egy végrehajtási
utasítására  is  szükség  volna,  hogy  hogyan  fog  majd  a  pályázatok  elbírálása
történni. Mindezekkel együtt örül, hogy sor került a rendelet megalkotására még
akkor is, amikor áttanulmányozva azt mondhatta el, hogy „nesze semmi fogd
meg jól”.  Véleménye szerint  –  mivel  a  határidő  1  hónap  –  ilyen  pályázatot
kevés lakóközösség fog tudni letenni az asztalra. Fel kell készülni arra, hogy
egy  jövőre  megjelenő  pályázatot  felkészültebben  tudjanak  fogadni  és
támogatásukkal, segítségükkel sikeres pályázatok születhetnek.

dr. Horogh Lajos véleménye, hogy nem volt könnyű dolga az előterjesztőnek,
mert  rengeteg  problémát  és  nehézséget  kellett  leküzdeni,  mivel  voltak  olyan
dolgok,  amelyeket  a  törvény  és  a  pályázati  rendszer  nem  tesz  lehetővé.  A
problémát  abban  látja,  hogy  a  pályázatok  úgymond  fordított  sorrendben
indulnak el. Először a lakóknak kell pályázni, utána az önkormányzatnak, ezt
követően lehet  megküldeni  az államnak és megtudni,  hogy ad-e ehhez pénzt
vagy  sem.  A  lakóközösségeknek  ahhoz,  hogy  pályázhassanak,  rendkívüli
ráfordításokat  kell  tenni.  Pl.  energetikai  szakvéleményt  kell  beszerezni  úgy,
hogy  egyáltalán  nem  biztos  a  támogatás  elnyerése,  mert  függ  az  állami
döntéstől, ugyanakkor a beszerzése jelentős anyagi terhet ró a lakóközösségre.
Fordítva is meg lehetett volna oldani úgy, hogy az államnak keretet kellett volna
meghatározni,  és  ha  az  önkormányzat  elnyeri  a  keretet,  akkor  írja  ki  a
pályázatot. Így nem fordulhat elő, hogy feleslegesen nyújtanak be pályázatot.  A
pályázat  elkészítése  jelentős  anyagi  terhet  jelent  a  lakóközösségek  számára,
amely  pénzeszköznek  az  előteremtése  nem  könnyű  feladat.  A
lakóközösségeknek meg kell előlegezniük a pénzt és csak a számla benyújtása
után juthatnak hozzá az önkormányzati  és  állami támogatáshoz.  Az országos
rendelkezések rendkívül bonyolultak, nehezen értelmezhetők. Kétszer olvasta el
az  anyagot,  mégis  voltak  számára  homályos  részek,  ezért  ha  megkapják  a
pályázók, számos gonddal fognak szembekerülni, amelynek tisztába tétele nem
lesz könnyű feladat.  A rendelet-tervezettel  kapcsolatban az első nagy gondja,
hogy  a  keretösszegeket  a  tervezet  még  utalás  formájában  sem  tartalmazza.
Hozzáfűzi, az önkormányzat az éves költségvetések elkészítése során határozza
meg a rendelkezésre  álló  kereteket.  Két  pénzügyi problémát  lát,  az egyik az
önkormányzat,  a  másik  az  állam  pénzügyi  korlátja.  Ezt  világosan  rögzíteni
kellene,  hogy  tisztán  lássanak.  Gondokat  lát  a  személyi  és  tárgyi  feltételek
biztosítása  terén  is.  A  Gazdaságfejlesztő  Iroda  nem  tudja  lebonyolítani  a
feladatot,  mivel  sem  személyi,  sem  technikai  feltételekkel  nem  rendelkezik
ahhoz,  hogy  ekkora  volumenű  munkát  elvégezzen.  Véleménye  szerint
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felvilágosító tevékenységet kellene kifejteni, ezt követően tervezni, végül egy
igen komoly ellenőrzési tevékenységet kell lefolytatni.

Rontó  József szerint  a  rendelet-tervezetben  foglaltak  azt  jelentik,  hogy  a
pályázati feltételeknek megfelelő lakóközösségek pályázatát be kell fogadni. Ha
figyelembe veszik a lakásszámokat és ha a lakóközösségek 50 %-a sikeresen
pályázik, akkor kb. 1,3 Mrd Ft-ot saját erőre lesz szüksége az önkormányzatnak.
Ennek a pénzösszegnek a meglétére garanciát kell adni. Ha nem adnak, akkor a
testület  nem  hivatkozhat  arra,  hogy  miért  korlátozza  bizonyos  években  a
pályázatok benyújtását. Évi kb. 300-400 M Ft tartalékot kell képezni arra, hogy
a  pályázatokat  befogadják.  A  rendeletben  világossá  kell  tenni,  hogy  annyi
pályázatot  bírnak  befogadni,  amennyit  az  önkormányzat  pénzügyi  keretei
megengednek.

dr.  Horogh  Lajos a  rendelet-tervezet  5.  §  (3)  bekezdésében  a  hőszigetelési
feladatok  modul  rendszer  szerint  vannak  beépítve.  Célszerűbb  lett  volna
szerinte, ha a teljes modult tartalmazta volna. Kifogásolja továbbá, hogy miért
csak  a  lakások  90  %-a  szerepel  a  rendeletben,  mivel  egy  előrehaladottabb
állapot kimeríti a hőtechnikai állapotokat, ott kellene 100 %-kal számolni, mert
akkor  eredményt  lehet  elérni  kisebb  összegből.  Az  1.  pontban  és/vagy
kapcsolatok szerepelnek. Ha a vagy kapcsolat élne, az külön témaként szerepel.
Mindenütt  és  kapcsolat  van,  amelyet  ki  kell  javítani,  mert  ez  hiba.  Számos
fogalmazási  problémával  találkoznak,  de  hogy  ne  rabolja  az  időt,  majd  az
illetékesekkel ismerteti. Véleménye szerint ez inkább egy lakásépítés-történeti
előterjesztés, mert igazából nincs benne 1 táblázat kivételével semmi, amely a
programra vonatkozik. Az anyag is azt tartalmazza, hogy a lakosság pályázati
szándéka nem ismeretes, de a lakásállomány felújítására középtávú programot
kell készíteni. Ennek talán az 5. számú melléklet tenne eleget. Ő személy szerint
kizártnak tartja, hogy mindegyik lakás felújítására sor kerülhet. Ha sor kerülne,
akkor az önkormányzatot  terhelő rész  2 Mrd Ft  lenne,  nem pedig  590 E Ft.
Tudja, hogy nem könnyű a feladat, mivel egyrészt a pénzügyi lehetőségektől,
valamint  a  lakosságtól  függ.  Ha a  táblázat  így marad,  akkor  az  összeg és  a
lakások száma nincs arányban. Célszerűnek tartaná, ha ezen elgondolkodnának.
Örül,  hogy  az  előterjesztés  testület  elé  került,  de  ahhoz,  hogy  bevezetésre,
megvalósításra  alkalmas  legyen,  számos  problémát  kell  leküzdeni,  a
lebonyolítása nagy feladatot igényel.

Kovácsné  Keller  Ildikó elmondja,  a  választókerületében  lévő  lakások  nagy
része iparosított  technológiával épült. A programmal kapcsolatban több közös
képviselő  is  megkereste.  A  pályázat  elkészítése  nagyon  alapos  munkát,
szakemberek  bevonását  igényli,  amely  megnehezíti  a  közös  képviselők
munkáját. Ugyanakkor ez lehetőséget ad arra, hogy a programmal elinduljanak
a felújítások és hogy az elkövetkező években is biztosított legyen a programban
való részvétel. Dr. Tóth István országgyűlési képviselő úr az elmúlt két hétben
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fogadta a közös képviselőket és tájékoztatta őket a pályázati lehetőségekről. Az
Interneten is lehetőség van a pályázat letöltésére és részleteinek megismerésére.
Mint területi képviselő támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. Biztos benne,
hogy lesznek gondok, problémák, azonban igénybe kell venni pl. Dunaújváros,
Miskolc segítségét, akik már nyújtottak be pályázatokat.

Kovács Béla hangsúlyozza, a rendelet-tervezetben foglaltakat egy lehetőségnek
kell  tekinteni.  Az  önkormányzat  nem  szerette  volna,  hogy  egy  országosan
felkínált  lehetőséggel  az  önkormányzat  hibájából  ne  éljenek.  Aki  gyakorló
pályázatíró,  az  tapasztalja,  hogy  egy  100  E  Ft-os  pályázathoz  is  annyi  féle
engedélyt, hozzájárulást kell beszerezni, hogy ahhoz képest a jelenlegi pályázat
még  reálisnak  is  mondható.  Kizártnak  tartja,  hogy  a  lakásállomány  50  %-a
megegyezik  mindenben,  mivel  mindenhol  vannak  értetlen  emberek.  Úgy
gondolja,  nem  lehet  előre  jelezni,  hogy  milyen  összegbe  fog  kerülni  az
önkormányzatnak  a  pályázat.  Véleménye szerint  nem 2  Mrd  Ft-ba.  Tény és
való, hogy pénzbe fog kerülni, de ha lesz rá fedezet akkor hozzá fognak járulni.

Boda  István hozzáteszi,  nem  érdemes  további  vitát  lefolytatni,  mert
mindannyian tudják, hogy ebben a témában lépni kellett. Mindannyian tisztában
vannak azzal, hogy nem mondhatják meg mely területet érinti és mely területet
nem.  Nehéz  lesz  az  anyagi  részt  biztosítani,  tudja,  hogy profi  munkára  lesz
szükség  a  lebonyolításnál.  Biztos  benne,  hogy  profi  lebonyolító  csapatok
fognak belépni.  Hangsúlyozza,  ha nincs  felújítási  terve az önkormányzatnak,
akkor  nem  lehet  pályázni.  Javasolja  a  rendelet-tervezet  és  a  program
elfogadását. Ahogy lesz végrehajtási utasítás, hozzá lehet igazítani és ha eltelik
egy fél év, akkor meglátják hogyan alakul a helyzet.

Filipcsin Károly hangsúlyozza, a Műszaki Ügyosztály, a Pénzügyi Ügyosztály,
valamint a Gazdaságfejlesztő Iroda komoly munkával állította össze az anyagot
a  rendelkezésre  álló  információk  alapján.  A Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a
Pénzügyi  Bizottság,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság
egyhangúlag támogatja mindkét előterjesztés elfogadását.

Kovács  György úgy  gondolja,  ez  a  pályázat  ózdi  viszonylatban  úgymond
puding próba lesz, de a lehetőséget ebben a városban is biztosítani kell. Felhívja
a figyelmet, hogy a városban utcai információk szerint jelentkeztek emberek, ál
pályázat írók, akiktől mindenkit óva int. Az előterjesztés melléklete tartalmazza
az országos pályázatot, amely ha 90-100 %-ot ír, akkor a helyi anyagnak is ezt
kell tartalmaznia. A pályázati útmutató 2. oldalán található a vagylagos kérdés,
ezért  fogalmaztak  így  az  anyagban  is.  A  programmal  kapcsolatban  2003.
decemberében  széleskörű  lakossági  véleménykérés  történt.  Úgy  gondolja,  a
lakók felújítási  saját erő biztosítása nem 400 ezer forint lesz, hanem kb. 150
ezer forint.
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Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd város Önkormányzatának
30/2005.(X.26.) számú rendeletét

az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, 

és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról

Ózd város  Önkormányzata  a helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.
törvény 16. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján a városi iparosított technoló-
giával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a
lakóépületek környezete felújításának támogatására a következő rendeletet al-
kotja:

I. fejezet
A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ózd város közigazgatási területén lévő iparosított
technológiával épült társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkor-
mányzati bérházak azon lakóközösségeire (továbbiakban együtt: lakóközös-
ség) ahol a lakóépület legalább 10 lakást tartalmaz.

(2) A  rendelet  alkalmazásában  iparosított  technológiával  épült  lakóépületnek
minősül a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbeton vázas és
egyéb előregyártott technológia felhasználásával épült lakóépület.

II. fejezet
Általános rendelkezések

2. §

(1) Ózd város Önkormányzata felújítási támogatást állapít meg a költségveté-
sében  az  iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos
felújítására, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezé-
seinek, valamint közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek,
parkok korszerűsítése,  felújítása az állam által  kiírt  kétlépcsős  pályázati
rendszer keretében.
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(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott támogatást kiegészíti
a központi pályázatban elnyert állami támogatás mértékével.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott, elkülönített keretösszeg felosztása az
Önkormányzat  által  kiírt  nyilvános  pályázatban  meghatározottak  szerint
történik. A pályázati kiírást a rendelet melléklete tartalmazza. 

3. §

Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésben meghatározott és elkülönített, továbbá
a központi támogatással kiegészített összeget a lakóépületek felújításának beke-
rülési  költségeihez  vissza  nem  térítendő  támogatásként  –  egyszer  megítélt
összegként – nyújtja a lakóközösség részére a rendeletben szabályozott feltéte-
lek szerint.

III. fejezet
A pályázaton résztvevők, illetve a megpályázható munkák köre

4. §

A felújítási támogatásra azok az Ózd város közigazgatási területén lévő lakó-
épületek tulajdonosai (lakóközösségei) jogosultak, akik e rendeletben meghatá-
rozott kereteknek megfelelnek, és vállalják a felújítási költségek minimálisan a
III. fejezetben megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását.

5. §

(1) Az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújítása
vonatkozásában támogatás a következőkben részletezett munkálatokra igé-
nyelhető:

a) Utólagos hőszigetelési feladatok
1. Az épület külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje a lakások és

közös,  fűtött  helyiségek (lépcsőházak,  közös tárolók  stb.)  100%-á-
ban, és a zárófödém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése
(hő- és vízszigetelése,  ha az épület  lapostetős szerkezetű),  vagy az
első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első
fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, ga-
rázs stb.) érintkezik.

2. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése.1

3. Az épület külső nyílászáróinak szigetelése, és/vagy cseréje a lakások
legalább 90%-ában, amennyiben az épület külső falszerkezete kielé-

1  A homlokzat hőszigetelésével egyidőben végezhető a panelhézag szigetelése, de csak panelhézag tömítésre
nem lehet pályázatot benyújtani!
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gíti az érvényben lévő magyar hőtechnikai szabvány előírásait2, vala-
mint a nyílászáró cseréhez kapcsolódó szakipari fal cseréje, ha az a
nyílászáróval együtt elválaszthatatlan szerkezeti egységet alkot.3

4. Az épület egy, vagy mindkét, külső nyílászárókkal nem tagolt végfa-
lának hőszigetelése.

5. A tető teljes felületének hő- és vízszigetelése, vagy az utolsó fűtött
lakószint  feletti  födém (fölső  síkjának)  hőszigetelése,  ha az épület
magastetős szerkezetű.

6. Az első fűtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém hő-
szigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen
helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik. 

A fenti (1) bekezdés a.) pont alatt felsorolt, arab számokkal jelölt pon-
tokban megjelölt munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is –
lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell vé-
gezni.

b) Épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása, korszerűsítése 4

1. Meglévő központi fűtési berendezések és rendszerek, valamint a hő-
leadók és a fűtésszabályozók korszerűsítése, energiatakarékos beren-
dezésekre történő cseréje.

2. Hálózati  melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsíté-
se, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.

3. Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos
kapcsoló-, biztosító-, főelosztó berendezés, valamint a lakások mérő-
órájáig kiépített méretlen elosztóhálózat és világítási hálózat korsze-
rű berendezésekre történő cseréje.

4. Az épület  valamennyi  felvonójának  korszerűsítése,  illetve  szükség
esetén cseréje.

5. Szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése.

c) Lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek,
parkok korszerűsítése, felújítása5

2  A pályázathoz mellékelni kell a vonatkozó magyar hőtechnikai szabványoknak való megfelelőséget igazoló
hőtechnikai számítást.

3  Nyílászáró csere vagy hőszigetelés esetén, ha gáztüzelő berendezés van a lakásban, akkor a területileg illetékes
gázszolgáltató engedélye szükséges, ha nincs gáztüzelő berendezés, akkor a tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy
a beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelő lesz. Amennyiben a pályázattal érintett lakóépület külső nyí-
lászáróinak legalább a lakások 90%-át érintő cseréje már korábban, e pályázat keretében megvalósult, a fenn-
maradó - bizonyítottan a korábbi pályázat tárgyát nem képező -, nyílászárók cseréjére is lehet pályázatot be-
nyújtani.

44 A lakásokban lévő gépészeti berendezési tárgyak cseréjéhez, korszerűsítéséhez állami támogatás nem nyújtha-
tó.
5 Erre a pontra több szekciós épület esetében csak akkor lehet pályázni, ha a szükséges feltételeknek az egész
(több szekciós épület) megfelel. Csak meglévő járdák, utak, parkok, játszóterek és parkolók korszerűsítése, fel-
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1. Lakóépületek közvetlen környezetében utak korszerűsítése, felújítása.
2. Lakóépületek  közvetlen  környezetében  játszóterek  korszerűsítése,

felújítása.
3. Lakóépületek közvetlen környezetében parkolók korszerűsítése, fel-

újítása.
4. Lakóépületek közvetlen környezetében parkok korszerűsítése, felújí-

tása.
(2) Közvetlen környezet alatt a pályázat szempontjából a következő értendő: az

a telek, amelyen az épület elhelyezkedik, beleértve a telekhatár melletti köz-
területen már meglévő járdákat, közutakat, parkokat, játszótereket, parkoló-
kat stb. A pályázattal érintett területnek a pályázó önkormányzat vagy/és a
lakóközösség kizárólagos tulajdonában kell lennie.

(3) A fenti (1) bekezdés b.) és c.) pont alatt felsorolt, arab számokkal jelölt pon-
tokban megjelölt munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is – le-
het pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni
azzal, hogy ezen munkálatok bármelyikére csak akkor kerülhet sor, ha az (1)
bekezdés a.) pontjában meghatározott 1. vagy 2. pontjában szereplő felada-
tokat az épületek ezen pályázat keretében elvégzik. E munkák elvégzésétől
csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a pályázat benyújtásakor az épü-
let dokumentumokkal, illetve számításokkal igazoltan kielégíti az érvényes
hőtechnikai szabványokat.

(4) Nem nyújtható támogatás olyan munkálatokra, amelyek nem eredményeznek
kimutatható energia-megtakarítást, kivéve az (1) bekezdés c.) pontja alá tar-
tozó munkálatok esetében.

(5) Támogatás csak akkor nyújtható állékonysági problémával rendelkező lakó-
épület  energiatakarékos  felújításához,  korszerűsítéséhez,  amennyiben ezen
munkálatok a pályázati munkákkal egy időben, de a jelen pályázat keretében
támogatott  munkálatokat megelőzően elvégzésre kerülnek és finanszírozá-
suk a pályázatnak nem képezi részét.

(6) Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett be-
ruházáshoz.

(7) A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész
lehet.

újítása támogatható, újak építése nem. Korszerűsítés pl. a parkok, a játszóterek berendezési tárgyainak cseréje,
valamint az utak és parkolók burkolatának cseréje. 
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IV. fejezet
Pályázható program mértéke

6. §

(1) A támogatás forrása és mértéke:

a.) Az  e  rendelet  2.  §-ában  foglaltak  szerint  elkülönített  önkormányzati
költségvetési előirányzat kiegészül a programot támogató – pályázható
– központi költségvetés által biztosított keretösszeggel. E keretösszegre
az önkormányzat jogosult pályázni konkrét, jóváhagyott lakóépület-fel-
újítási program keretében.

b.) Az állami támogatás mértéke a beruházási értéknek maximum az 1/3-a,
de lakásonként legfeljebb 400.000,- Ft lehet.

c.) A program költségmegosztása a támogatás szempontjából  elismerhető
bekerülési költség vonatkozásában a következő:
- települési  önkormányzat:  minimum a  bekerülési  költség  1/3-a,  de

legfeljebb lakásonként 400.000,- Ft
- tulajdonosi lakóközösségek: minimum a bekerülési költség 1/3-a
- központi költségvetés: maximum a bekerülési költség 1/3-a, de laká-

sonként legfeljebb 400.000,- Ft

A tulajdonos lakóközösségek az önkormányzatot terhelő saját részt  (a
bekerülési költség minimum 1/3-át) részben vagy egészben átvállalhat-
ják.

(2) A tulajdonos lakóközösségek saját erejeként csak készpénz vehető figyelem-
be, melynek forrása lehet az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri
hozzájárulása, valamint pénzintézeti kölcsön.

(3) Nem pályázható, illetőleg a támogatásból  nem fedezhető a lakáson kívüli,
ugyanazon épületben létrehozott nem lakáscélú ingatlanok felújítása, korsze-
rűsítése – pl.: földszinten kialakított üzlethelyiség, iroda, stb. – de egyéb for-
rásból a támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatásban részesülőkkel
egy időben elvégezhetők.

(4) Az önkormányzati vissza nem térítendő támogatás az éves költségvetésben
jóváhagyott keretösszeg erejéig nyújtható a beérkezett pályázatok sorrendjé-
ben.

(5) Az önkormányzati támogatás nem haladhatja meg a támogatás szempontjá-
ból elismerhető bekerülési költségnek az 1/3-át, de ez lakásonként legfeljebb
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400.000,- Ft lehet. Támogatás csak a munkálatokkal érintett lakásokra igé-
nyelhető.

(6) Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg. Ha a benyújtott pályá-
zattól eltérően többletköltségek merülnek fel, annak finanszírozása a pályá-
zó kötelessége, az önkormányzati támogatás összege nem emelkedik.

(7) A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható
döntés. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a
pályázatot, vagy elveti azt.

(8) Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban
részesített  pályázatban  megjelölt  költségeknél  alacsonyabbak,  az  önkor-
mányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken.

(9) A pályázat kétlépcsős, elsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek
nyújtják be pályázatukat, az (5) bekezdésben meghatározott mértékű önkor-
mányzati támogatásra, majd az önkormányzat nyújtja be pályázatát, az álla-
mi támogatás elnyerésére. 

V. fejezet
A felújítási program eljárási rendje

7. §

(1) A programban való részvétel feltételei:

a.) A pályázattal érintett munka tartalma megfelel az e rendeletben foglal-
taknak.

b.) A pályázónak minden – a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért fe-
lelős tárca nélküli  miniszter által közzétett a pályázati felhívásban és a
pályázati útmutatóban (kódszám: LKFT-2005-LA-2) megjelölt, a pályá-
zathoz készített  adatlapokon – adatot,  információt  és dokumentumot a
pályázati anyagban szolgáltatnia kell.

c.) A pályázó lakóközösségnek közgyűlési, illetve lakógyűlési határozata ar-
ról, hogy nyertes pályázat esetén a készpénzben általa vállalt saját erőt az
önkormányzat elkülönített számlájára átutalja és a pályázat szerinti mun-
kálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja.

d.) A lakóközösség rendelkezik a tervezett felújítási munka összes költségé-
nek 1/3 részével, vagy amennyiben átvállalja az önkormányzati részt, an-
nak 2/3 részével, illetve  a lakóközösség igazolja, hogy valamely pénzin-
tézethez hitelfelvételi kérelmet nyújtott be és a hitelfelvételi kérelmet bí-
rálatra  befogadták.  A tulajdonosok  az alapító  okiratban  vagy alapsza-
bályban rögzítettek szerint jóváhagyják a hitel valamilyen formában tör-
ténő felvételét.
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e.) A pályázónak rendelkeznie kell  az energia megtakarítást  számszerűen
bizonyító – megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek által össze-
állított – hőtechnikai számítással és műszaki leírással, valamint tételes
tervezői költségvetéssel, amelyet a pályázathoz kell csatolni. 

f.) Nem vehet részt a pályázatban az a pályázó, akinek 60 napon túl meg
nem fizetett köztartozása van, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll
(ezen tényekről nyilatkoznia kell).

g.) Támogatás  csak  akkor  nyújtható  állékonysági  problémával  rendelkező
lakóépület  energiatakarékos  felújításához,  korszerűsítéséhez,  amennyi-
ben ezen munkálatok a pályázati munkákkal egy időben, de a jelen pá-
lyázat keretében támogatott munkálatokat megelőzően elvégzésre kerül-
nek és finanszírozásuk a pályázatnak nem képezi részét.

h.)  Nem nyújtható támogatás olyan munkálatokra,  amelyek nem eredmé-
nyeznek kimutatható energia-megtakarítást, kivéve az 5. § (1)  bekezdés
c.) pont alatti munkák (lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak,
parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása).

(2) A pályázat tartalma:

a.) A pályázat kizárólag a pályázathoz készített adatlapon nyújtható be. Az
adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

b.) A pályázati formanyomtatványok és a Pályázati  Útmutató az Országos
Lakás és Építésügyi Hivatal (továbbiakban: OLÉH) internetes honlapjá-
ról letölthetők (www.oleh.hu), továbbá a pályázók az Ózd Városi Gazda-
ságfejlesztő Irodán is (Ózd, Vasvár út 56. I. em. 218. ajtó) igényelhetik.

c.) A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
1. Összefoglaló adatlap (1. sz. melléklet)
2. Adatlap az épület állapotáról és a tervezett energiatakarékos felújítá-

sokról (2. sz. melléklet és 2/A. sz. melléklet)
3. A lakóközösség határozata (4. sz. melléklet – kötelező tartalommal)
4. Saját erő biztosítását igazoló dokumentum/ok.
5. A nem lakáscélú ingatlanrész tulajdonosainak nyilatkozata arra vo-

natkozóan, hogy a felújítási, korszerűsítési munkák rájuk eső részét
finanszírozzák, vállalják,  hogy a támogatási  szerződés megkötéséig
az önkormányzat által megjelölt, elkülönített számlára ezt az összeget
átutalják.

6. A társasház, vagy szövetkezet  nyilatkozata arról,  hogy amennyiben
az 6. § (3) bekezdésében megfogalmazottakat a nem lakáscélú ingat-
lanrész tulajdonosa nem vállalja, helyette megfinanszírozzák a felújí-
tási, korszerűsítési munkák helyiségre jutó részét.

7. A közmű üzemeltetők nyilatkozata arról, hogy a támogatás igénylő
lakásszövetkezetnek vagy társasháznak nincs a közmű üzemeltetők-
kel szemben fennálló tartozása.

8. Az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzai, a dilatáció helyé-
nek  megjelölésével  (ha  a  felújítás  nem építési  engedélyköteles),  a
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jogerős építési engedély teljes tervdokumentációja (ha a felújítás épí-
tési engedélyköteles).

9. Az építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásáról szóló iga-
zolás, ha a felújítás építési engedély köteles, ellenkező esetben a ha-
tóság nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti felújítás, korszerűsí-
tés nem építési engedély köteles.

10.Az épület 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapja (csak a nyer-
tes pályázat kihirdetését követő 5 napon belül).

11.Földhivatali térképmásolat (csak a nyertes pályázat kihirdetését köve-
tő 5 napon belül).

12.Az épület környezetének korszerűsítése, felújítása esetén a lakókör-
nyezet tulajdoni lapjai és az 1:500 méretarányú közmű alaptérkép.

13.Részletes  hőtechnikai  számítás  (a pályázati  útmutató  szerinti  tarta-
lommal).

14.Hőfizikai vizsgálatok jegyzőkönyve, vagy erre irányuló munkára vo-
natkozó szerződés. 

15.Rövid szöveges programindoklás.
16.Műszaki leírás a tervezett munkálatokról.
17.Részletes költségvetés, amely tartalmában igazodik a pályázatban és

a műszaki leírásban szereplő munkálatokhoz.
18.Nyílászáró csere vagy hőszigetelés esetén, ha gáztüzelő berendezés

van a lakásban, akkor a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye,
ha nincs gáztüzelő berendezés, akkor a tervező nyilatkozata, hogy a
beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelő lesz.

19.Nyílászáró csere esetén a nyílászáró minőségtanúsítványa.
20.Homlokzatszigetelés  esetében a területileg illetékes Bükki  Nemzeti

Park Igazgatósága által kiadott nyilatkozat arról, hogy a felújítandó
épületben élnek-e védett állatok.

(3) A pályázatokat 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) folyama-
tosan az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Irodához (Ózd, Vasvár út 56. I. eme-
let  218.  ajtó)  lehet  benyújtani  ajánlott  küldeményként,  vagy személyesen
zárt  borítékban,  ügyfélfogadási  időben  a  nyilvános  pályázati  felhívásban
évente közzétett határidőig.

(4) A  támogatási  keret  kimerülése  esetén  az  önkormányzat  hirdetményt  tesz
közzé és a pályázatok befogadását leállítja. 

(5) A lakóközösség minden esetben egy épület vagy dilatációval határolt épület-
rész felújításának támogatására nyújthat be pályázatot. Amennyiben a lakó-
közösség több épületet kíván felújítani, úgy több pályázatot kell benyújtania.
A lakóközösség a benyújtott pályázatát utólag nem módosíthatja.

18



(6) A pályázatok  teljes  körű  lebonyolítását  az  Ózd  Városi  Gazdaságfejlesztő
Iroda végzi, amelynek szakaszai: 
a.) a pályázat kiírása, 
b.) befogadása, 
c.) előminősítése, 
d.) képviselőtestület elé terjesztése, 
e.) benyújtása az OLÉH-hoz, 
f.) a támogatási szerződések megkötése, 
g.) a kivitelezés szerződés szerinti teljesítésének ellenőrzése, 
h.) támogatás lehívás- pénzügyi lebonyolítás.

A c.) pont alatti feladatok végrehajtásában a PH. Műszaki Ügyosztály, az f.),
g.) és h.) pont alatti feladatok végrehajtásában a PH. Pénzügyi Ügyosztálya,
illetve az általuk megbízott szervezetek működnek közre.
 

(7) Hiányosan benyújtott pályázatok esetében 8 napon belül hiánypótlási kötele-
zettséget kell előírni. A hiánypótlást a felszólító levél kézhezvételét követő
15 napon belül el kell végezni.

(8) A pályázatokat az Ózd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a munkater-
ve szerinti ülésein bírálja el a rendelkezésre álló támogatási keret figyelem-
bevételével, és dönt a pályázatok támogatásáról és az állami támogatás el-
nyerése céljából, az önkormányzat pályázatának benyújtásáról.

(9) A lakóközösség által benyújtott pályázat elbírálásáról szóló döntést követő
10 munkanapon belül a lebonyolítást végző szervezettől írásban tájékozta-
tást kap a lakóközösség azzal a kitétellel, hogy csak a központi pályázat ked-
vező elbírálása esetén részesülhet támogatásban. 

(10)A pályázatok képviselőtestületi  elbírálását  követően az önkormányzat pá-
lyázatot nyújt be az OLÉH-hoz. A pályázat benyújtásának határideje: az el-
bírálásról szóló képviselőtestületi döntést követő 20 munkanapon belül. 

a.) Az önkormányzat a pályázat eredményéről történt értesítést követően –
eredményes  pályázat  esetén  –  a  OLÉH-val  támogatási  szerződést  köt,
mely szerződés tartalmazza a központi támogatás folyósításának feltétel-
rendszerét és annak ütemezését.

b.) Az önkormányzat a támogatási szerződés megkötését követően – annak
feltételrendszere és a folyósítás ütemezése ismeretében – céltámogatási
szerződést köt a nyertes lakóközösségekkel.  E szerződés tartalmazza a
lakóközösségek részére folyósítandó támogatás – állami és önkormány-
zati – feltételrendszerét és annak ütemezését.
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VI. fejezet
A pályázatok elbírálásának szempontjai és a támogatás folyósítása

8. §.

(1) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítá-
sára benyújtott pályázatok elbírálásánál a következő ismérvek kerülnek ér-
tékelésre:

a.) az épület életkora,
b.) a pályázattal érintett lakások száma,
c.) az önerő aránya a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költ-

séghez viszonyítva
d.) a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke (GJ/lm3/év)
e.) a beruházás gazdaságossága (megtérülési idő)

(2) a.) Előnyt élvez az a pályázó, amelyik teljes körű hőszigetelést végez el az
épületen ezen pályázat keretében, vagyis a jelen pályázat keretében elvég-
zett hőszigetelési munkálatok eredményeként az épület dokumentumokkal,
illetve számításokkal igazoltan teljes körűen kielégíti az érvényes hőtech-
nikai szabványokat.
b.) Előnyt élvez az a pályázó, amelyik a pályázatban megjelölt munkálatok

során  a  beépítésre  kerülő  termékekről  minőségtanúsítási  rendszerrel
(pl.: ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001) rendelkeznek.

c.) Előnyt élvez az a pályázó, amelynél a végrehajtandó feladatot komplex
diagnosztikai (statikai, épületgépészeti, épületfizikai állapotot bemuta-
tó)  vizsgálatokkal  is  alátámasztotta  egy olyan akkreditált  intézmény,
amely hazai kijelöléssel vagy lehetőleg nemzetközileg is érvényes noti-
fikálással rendelkezik. 

d.) Előnyt élvez az a pályázat, amely közel azonos technikai paraméterek
esetén alacsonyabb fajlagos költséggel végzi a felújítási munkálatokat.

9. §.

(1) A támogatás folyósítása:

a.) Az Önkormányzat a 2-3. §-ban meghatározott önkormányzati támogatást
a költségvetés elfogadását követően átutalja – az Önkormányzat saját ré-
szeként – az erre a célra nyitott számlára. A OLÉH-val megkötött támo-
gatási  szerződés alapján folyósított  központi  támogatás szintén az Ön-
kormányzat erre a célra nyitott számlájára folyik be a megkötött támoga-
tási szerződésben meghatározott ütemezés szerint.

b.) A központi  pályázat  kedvező elbírálása esetén a nyertes  pályázónak a
céltámogatási  szerződést,  a blanketta  szerződés kézhezvételétől  számí-
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tott 15 napon belül kell megkötnie. Ellenkező esetben a támogatást elve-
szíti.

c.) A támogatás folyósítása a támogatási  szerződésben meghatározott  for-
rásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben a készültségi fok-
kal arányosan és utólagosan a lakóközösség által benyújtott számlák és
teljesítést igazoló dokumentumok, illetőleg ezek ellenőrzése alapján tör-
ténik.  A lakóközösség  a  beruházás  megkezdésének  a  finanszírozására
köteles a saját önrészét felhasználni.

d.) Az elnyert támogatás csak a megállapodás aláírását követően elvégzett
munkák finanszírozására használható fel.

VII. fejezet
A felújítási program alapján történő elszámolás és ellenőrzés rendje

10. §

(1) A lakóközösség képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles az
Önkormányzat megbízottjaival együttműködni, részére szükséges felvilágo-
sítást megadni a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani.

(2) A lakóépület-felújítási  programban meghatározott  felújítási  munkák (rész-
munkák) határidőre történő befejezése után a műszaki átadás-átvételi eljá-
rást követő a vállalkozási (kivitelező) szerződésben rögzített határidőben ke-
rülhet sor a támogatás folyósítására a kivitelezést végző vállalkozó igazolt
végszámlája alapján. Az elvégzett munkákat minden esetben a PH. Pénzügyi
Ügyosztály által megbízott szervezet ellenőrizi, s felülvizsgálja az elkészített
felméréseket, valamint számlákat. A kivitelezést végző vállalkozó végszám-
láját a lakóközösség képviselőjével is igazoltatni kell. A megállapodásban
megjelölt határidőig fel nem használt támogatást a lakóközösség elveszíti.

(3) A támogatást elnyert lakóközösség köteles biztosítani az Önkormányzat ré-
szére:

a.) A kivitelezés  folyamatának  mindenkori  ellenőrizhetőségének  lehetősé-
gét,

b.) A  támogatás  felhasználásával  kapcsolatos  valamennyi  nyilvántartás,
számla, pénztárbizonylat, kimutatás ellenőrzését,

c.) minden olyan okiratba történő betekintést, mely a támogatási szerződés
teljesítését érintheti.

(4) Az elnyert támogatás folyósítási feltételeit a céltámogatási szerződésben kell
meghatározni.
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(5) Az Önkormányzat  költségvetésében  meghatározott  támogatási  előirányzat
felhasználásáról a Polgármester az éves költségvetési beszámoló keretében
tájékoztatja a Képviselőtestületet.

(6) A támogatás a felek által aláírt céltámogatási szerződés keltezésétől számí-
tott egy évig érvényes, az ez idő alatt fel nem használt támogatási keret ma-
radványát a pályázó elveszíti. A tárgyévben szerződéssel lekötött támogatás
folyósítása a következő évre azonban átvihető.

(7) A lakóközösség, illetve annak képviselője felelős a céltámogatás megfelelő
felhasználásáért.  Amennyiben a  céltámogatást  nem megfelelően  használta
fel a lakóközösség, annak összegét a jegybanki kamatokkal növelve köteles
visszafizetni az Önkormányzat részére.

(8) A központi  támogatás felhasználását – a vállalt  kötelezettségek betartását:
megvalósítás, támogatás felhasználása, stb. – az előirányzatot kezelő szerv
megbízottja bármely időpontban jogosult ellenőrizni.

VIII. fejezet
Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

30/2005.(X.26.) számú rendelet melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ózd Város Önkormányzata pályázatot ír ki az iparosított  technológiával épült
lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépüle-
tek környezete felújításának támogatására Ózd város Önkormányzata 30/2005.
(X.26.) sz. rendelete, valamint a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért fele-
lős tárca nélküli miniszter LKFT-2005-LA-2 kódszámú pályázati felhívása alap-
ján, a következők szerint:

A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiataka-
rékos felújítása, illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berendezé-
seinek, valamint közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, par-
kok korszerűsítése, felújítása. A pályázat szempontjából iparosított technológiá-
val épület lakóépületeknek tekintendő a panel, a blokk, az alagútzsalu, az ön-
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töttfalas, a vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológia felhasználásával
épült lakóépület.

A pályázat elősegíti a 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahatékony-
ság-növelési stratégiáról szóló 1107/1999. (X. 8.) Kormányhatározatban megha-
tározott  távlati  energiamegtakarítási  célkitűzések megvalósítását,  a környezet-
védelmi nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítését, valamint az energiaha-
tékonyság területén az EU színvonalhoz történő közelítést. 

Az Önkormányzat a támogatást a lakóépületek felújításának bekerülési költsé-
geihez vissza nem térítendő támogatásként – a 30/2005.(X.26.) sz. rendeletben
foglaltak szerint nyújtja a lakóközösségek részére, melyet kiegészít a központi
lakáspályázaton elnyert támogatás mértékével.

XII. A pályázható munkák köre:

Utólagos hőszigetelési feladatok
1. Az épület külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje a lakások és kö-

zös, fűtött helyiségek (lépcsőházak, közös tárolók stb.) 100%-ában, és a
zárófödém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése (hő- és vízszi-
getelése, ha az épület lapostetős szerkezetű), vagy az első fűtött lakószint
alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti fö-
dém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik.

2. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése.6

3. Az épület külső nyílászáróinak szigetelése, és/vagy cseréje a lakások leg-
alább 90%-ában, amennyiben az épület külső falszerkezete kielégíti  az
érvényben lévő magyar hőtechnikai szabvány előírásait7, valamint a nyí-
lászáró cseréhez kapcsolódó szakipari fal cseréje, ha az a nyílászáróval
együtt elválaszthatatlan szerkezeti egységet alkot.8

4. Az épület egy, vagy mindkét, külső nyílászárókkal nem tagolt végfalának
hőszigetelése.

5. A tető teljes felületének hő- és vízszigetelése, vagy az utolsó fűtött lakó-
szint feletti födém (fölső síkjának) hőszigetelése, ha az épület magastetős
szerkezetű.

6 A homlokzat hőszigetelésével egyidőben végezhető a panelhézag szigetelése, de csak panelhézag tömörítésre
nem lehet pályázatot benyújtani!
7  A pályázathoz mellékelni kell a vonatkozó magyar hőtechnikai szabványoknak való megfelelőséget igazoló

hőtechnikai számítást.
8  Nyílászáró csere vagy hőszigetelés esetén, ha gáztüzelő berendezés van a lakásban, akkor a területileg illeté-

kes gázszolgáltató engedélye szükséges, ha nincs gáztüzelő berendezés, akkor a tervezőnek nyilatkoznia kell,
hogy a beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelő lesz. Amennyiben a pályázattal érintett lakóépület
külső nyílászáróinak legalább a lakások 90%-át érintő cseréje már korábban, e pályázat keretében megvaló-
sult, a fennmaradó - bizonyítottan a korábbi pályázat tárgyát nem képező -, nyílászárók cseréjére is lehet pá-
lyázatot benyújtani.
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6. Az első fűtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém hőszi-
getelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyi-
séggel (például pince, garázs stb.) érintkezik. 

A fenti (1) bekezdés a.) pont alatt felsorolt, arab számokkal jelölt pontokban
megjelölt munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is – lehet pá-
lyázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni.

Épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása, korszerűsítése 9

1. Meglévő központi  fűtési  berendezések és rendszerek,  valamint  a hőle-
adók és a fűtésszabályozók korszerűsítése, energiatakarékos berendezé-
sekre történő cseréje.

2. Hálózati  melegvíz-ellátási  berendezések  és  rendszerek  korszerűsítése,
energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.

3. Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kap-
csoló-, biztosító-, főelosztó berendezés, valamint a lakások mérőórájáig
kiépített méretlen elosztóhálózat és világítási hálózat korszerű berende-
zésekre történő cseréje.

4. Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség esetén
cseréje.

5. Szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése.

Lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok
korszerűsítése, felújítása10

1. Lakóépületek közvetlen környezetében utak korszerűsítése, felújítása.
2. Lakóépületek közvetlen környezetében játszóterek korszerűsítése, felújítása.
3. Lakóépületek közvetlen környezetében parkolók korszerűsítése, felújítása.
4. Lakóépületek közvetlen környezetében parkok korszerűsítése, felújítása.

Közvetlen környezet alatt a pályázat szempontjából a következő értendő: az a
telek, amelyen az épület elhelyezkedik, beleértve a telekhatár melletti közterüle-
ten már meglévő járdákat, közutakat, parkokat, játszótereket, parkolókat stb. A
pályázattal érintett területnek a pályázó önkormányzat vagy/és a lakóközösség
kizárólagos tulajdonában kell lennie.

9  A lakásokban lévő gépészeti berendezési tárgyak cseréjéhez, korszerűsítéséhez állami támogatás nem nyújt-
ható.

10 Erre a pontra több szekciós épület esetében csak akkor lehet pályázni, ha a szükséges feltételeknek az egész
(több szekciós épület) megfelel. Csak meglévő járdák, utak, parkok, játszóterek és parkolók korszerűsítése, fel-
újítása támogatható, újak építése nem. Korszerűsítés pl. a parkok, a játszóterek berendezési tárgyainak cseréje,
valamint az utak és parkolók burkolatának cseréje. 
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A fenti b.) és c.) pont alatt felsorolt, arab számokkal jelölt pontokban megjelölt
munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is – lehet pályázni, de az ott
felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni azzal, hogy ezen munkála-
tok bármelyikére csak akkor kerülhet sor, ha az a.) pontban meghatározott  1.
vagy 2. pontjában szereplő feladatokat az épületen ezen pályázat keretében el-
végzik. E munkák elvégzésétől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a pá-
lyázat benyújtásakor az épület dokumentumokkal, illetve számításokkal igazol-
tan kielégíti az érvényes hőtechnikai szabványokat.
A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követel-
ményeinek,  megfelelőség  igazolásának,  valamint  forgalomba  hozatalának  és
felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003.  (I. 25.) BM-GKM-KvVM
együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, ter-
mékeket lehet felhasználni, a beépítésre kerülő anyagok tekintetében a gyártó
cég nevére kiállított ÉME tanúsítvánnyal kell rendelkezni.
A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész le-
het.  Nem pályázható,  illetőleg  támogatásból  nem fedezhető  a lakáson kívüli,
ugyanazon épületben létrehozott nem lakás célú ingatlanok felújítása, korszerű-
sítése (pld. földszinten kialakított üzlethelyiség, iroda, stb.) de egyéb forrásból a
támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatásban részesülőkkel egyidőben
elvégezhetők. Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már meg-
kezdett beruházásokhoz.

II. A pályázók köre:

A pályázaton részt vehetnek Ózd város közigazgatási területén lévő társasházak,
lakásszövetkezetek,  illetőleg  önkormányzati  bérházak  azon  lakóközösségei,
ahol a lakóépület legalább 10 lakást tartalmaz. A pályázat szempontjából iparo-
sított  technológiával  épült  lakóépületeknek  tekintendők:  a panel,  a  blokk,  az
alagútzsalu, öntöttfalas, a vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológia fel-
használásával épült lakóépület.

III. A programban való részvétel feltételei:

1. A pályázattal érintett munka tartalma megfelel az Önkormányzat rendeleté-
ben foglaltaknak.

2. A pályázónak minden – a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős
tárca nélküli miniszter által közzétett pályázati felhívásban és a pályázati út-
mutatóban (kódszám: LKFT-2005-LA-2) megjelölt, a pályázathoz készített
adatlapokon – adatot,  információt  és dokumentumot  a pályázati  anyagban
szolgáltatnia kell.

3. A pályázat kizárólag a pályázathoz készített adatlapon nyújtható be. Az adat-
lap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

4. A pályázó lakóközösségnek közgyűlési, illetve lakógyűlési határozata arról,
hogy nyertes pályázat esetén a készpénzben általa vállalt saját erőt az önkor-
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mányzat elkülönített számlájára átutalja és a pályázat szerinti munkálatok el-
végzéséhez a munkaterületet biztosítja.

5. A lakóközösség rendelkezik a tervezett felújítási munka összes költségének
1/3 részével, vagy amennyiben átvállalja az önkormányzati részt, annak 2/3
részével, illetve  a lakóközösség igazolja, hogy valamely pénzintézethez hi-
telfelvételi kérelmet nyújtott be és a hitelfelvételi kérelmet bírálatra befogad-
ták.  A tulajdonosok  az  alapító  okiratban  vagy  alapszabályban  rögzítettek
szerint jóváhagyják a hitel valamilyen formában történő felvételét.

6. A pályázónak rendelkeznie kell az energia megtakarítást számszerűen bizo-
nyító – megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek által összeállított –
hőtechnikai számítással és műszaki leírással, valamint tételes tervezői költ-
ségvetéssel, amelyet a pályázathoz kell csatolni. 

7. Nem vehet részt a pályázatban az a pályázó, akinek 60 napon túl meg nem fi-
zetett  köztartozása  van,  illetve  adósságrendezési  eljárás  alatt  áll  (ezen  té-
nyekről nyilatkoznia kell).

8. Támogatás csak akkor nyújtható állékonysági problémával rendelkező lakó-
épület  energiatakarékos  felújításához,  korszerűsítéséhez,  amennyiben  ezen
munkálatok a pályázati munkákkal egy időben, de a jelen pályázat keretében
támogatott munkálatokat megelőzően elvégzésre kerülnek és finanszírozásuk
a pályázatnak nem képezi részét.

9. Nem nyújtható támogatás olyan munkálatokra, amelyek nem eredményeznek
kimutatható energia-megtakarítást, kivéve a c.) pont alatti munkák (lakóépü-
letek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok kor-
szerűsítése, felújítása).

IV. A pályázathoz mellékelni kell:

1. Összefoglaló adatlap (1. sz. melléklet)
2. Adatlap az épület  állapotáról  és a tervezett  energiatakarékos felújításokról

(2. sz. melléklet és 2/A. sz. melléklet)
3. A lakóközösség határozata (4. sz. melléklet – kötelező tartalommal)
4. Saját erő biztosítását igazoló dokumentum/ok.
5. A nem lakáscélú ingatlanrész tulajdonosainak nyilatkozata arra vonatkozóan,

hogy a felújítási, korszerűsítési munkák rájuk eső részét finanszírozzák, vál-
lalják, hogy a támogatási szerződés megkötéséig az önkormányzat által meg-
jelölt, elkülönített számlára ezt az összeget átutalják.

6. A társasház, vagy szövetkezet nyilatkozata arról, hogy amennyiben a fenti-
ekben  megfogalmazottakat  a  nem lakáscélú  ingatlanrész  tulajdonosa  nem
vállalja, helyette megfinanszírozzák a felújítási, korszerűsítési munkák helyi-
ségre jutó részét.

7. A közmű üzemeltetők nyilatkozatát arról, hogy a támogatás igénylő lakás-
szövetkezetnek vagy társasháznak nincs a közmű üzemeltetőkkel  szemben
fennálló tartozása.
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8. Az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzai, a dilatáció helyének meg-
jelölésével (ha a felújítás nem építési engedélyköteles), a jogerős építési en-
gedély teljes tervdokumentációja (ha a felújítás építési engedélyköteles).

9. Az építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásáról szóló igazolás, ha
a felújítás építési engedély köteles, ellenkező esetben a hatóság nyilatkozata
arról, hogy a pályázat szerinti felújítás, korszerűsítés nem építési  engedély
köteles.

10.Az épület 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapja (csak a nyertes pá-
lyázat kihirdetését követő 5 napon belül).

11.Földhivatali térképmásolat (csak a nyertes pályázat kihirdetését követő 5 na-
pon belül).

12.Az épület környezetének korszerűsítése, felújítása esetén a lakókörnyezet tu-
lajdoni lapjai és az 1:500 méretarányú közmű alaptérkép.

13.Részletes hőtechnikai számítás (a pályázati útmutató szerinti tartalommal).
14.Hőfizikai vizsgálatok jegyzőkönyve, vagy erre irányuló munkára vonatkozó

szerződés. 
15.Rövid szöveges programindoklás.
16.Műszaki leírás a tervezett munkálatokról.
17.Részletes költségvetés, amely tartalmában igazodik a pályázatban és a mű-

szaki leírásban szereplő munkálatokhoz.
18.Nyílászáró csere vagy hőszigetelés esetén, ha gáztüzelő berendezés van a la-

kásban, akkor a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye, ha nincs gáz-
tüzelő berendezés, akkor a tervező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a be-
avatkozás után a lakások légcseréje megfelelő lesz.

19.Nyílászáró csere esetén a nyílászáró minőségtanúsítványa.
20.Homlokzatszigetelés  esetében  a  területileg  illetékes  Bükki  Nemzeti  Park

Igazgatósága által kiadott nyilatkozat arról, hogy a felújítandó épületben él-
nek-e védett állatok.

A lakóközösség minden esetben egy épület vagy dilatációval határolt épületrész
felújításának támogatására nyújthat be pályázatot, amennyiben a lakóközösség
több épületet kíván felújítani, úgy több pályázatot kell benyújtania. A lakókö-
zösség benyújtott pályázatát utólag nem módosíthatja.

A kiíró hiánypótlásra felszólíthatja a lakóközösséget, a lakóközösség a felszólí-
tásban szereplő határidőre amennyiben a hiánypótlást nem teljesíti,  úgy teljes
pályázatát érvénytelennek nyilvánítja.

V. A pályázható programok mértéke:

A költségmegosztása a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség
vonatkozásában a következő:
1. központi költségvetés: maximum a bekerülési költség 1/3-a
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2. tulajdonos lakóközösségek: minimum a bekerülési költség 1/3-a, illetve az
Önkormányzattól átvállalt rész

3. Önkormányzat: minimum a bekerülési költség 1/3-a, de legfeljebb lakáson-
ként 400.000,- Ft.

A  tulajdonos  lakóközösségek  az  önkormányzatot  terhelő  saját  részt  részben
vagy teljes egészében átvállalhatják.

Az  iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos  felújítási
programjában a központi költségvetés támogatásának mértéke lakásonként leg-
feljebb 400.000 Ft. Tulajdonos lakóközösségek saját erejeként készpénz vehető
figyelembe, melynek forrása az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszerű
hozzájárulása, valamint pénzintézeti kölcsön.

VI. Pályázatok elbírálásának szempontjai:

A pályázaton csak a formailag és tartalmilag hibátlan pályázatok kaphatnak tá-
mogatást.  A pályázatok a következő ismérvek alapján kerülnek értékelésre és
rangsorolásra:

1. Az épület életkora
2. A pályázattal érintett lakások száma
3. Az önerő aránya a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség-

hez viszonyítva
4. A tervezett energiamegtakarítás mértéke (GJ/év)
5. A beruházás gazdaságossága (megtérülési idő)
6. Előnyt élvez az a pályázó, amelyik teljes körű hőszigetelést végez el az épü-

leten ezen pályázat keretében, vagyis a jelen pályázat keretében elvégzett hő-
szigetelési munkálatok eredményeként az épület dokumentumokkal, illetve
számításokkal igazoltan teljes körűen kielégíti az érvényes hőtechnikai szab-
ványokat.

7. Előnyt élvez az a pályázó, amelyik a pályázatban megjelölt munkálatok so-
rán a beépítésre kerülő termékekről minőségtanúsítási rendszerrel (pl.: ISO
9001, ISO 9002, ISO 14001) rendelkeznek.

8. Előnyt élvez az a pályázó, amelynél a végrehajtandó feladatot komplex diag-
nosztikai (statikai, épületgépészeti, épületfizikai állapotot bemutató) vizsgá-
latokkal is alátámasztotta egy olyan akkreditált intézmény, amely hazai kije-
löléssel vagy lehetőleg nemzetközileg is érvényes notifikálással rendelkezik.

9. Előnyt élvez az a pályázat, amely közel azonos technikai paraméterek esetén
alacsonyabb fajlagos költséggel végzi a felújítási munkálatokat.
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VII. A támogatás folyósítása:

1. A lakóközösség által benyújtott pályázat elbírálásáról szóló döntést követően
10 munkanapon belül a lebonyolítást végző szervezettől írásban tájékoztatást
kap a lakóközösség azzal a kitétellel, hogy csak a központi pályázat kedvező
elbírálása esetén részesülhet támogatásban. A pályázatok képviselőtestületi
elbírálását követően az önkormányzat pályázatot nyújt be az OLÉH-hoz. A
pályázat  benyújtásának  határideje:  az  elbírálásról  szóló  képviselőtestületi
döntést követő 20 munkanapon belül. 

1. Az önkormányzat a támogatási szerződés megkötését követően – annak fel-
tételrendszere és a folyósítás ütemezése ismeretében – céltámogatási szerző-
dést köt a nyertes lakóközösségekkel. E szerződés tartalmazza a lakóközös-
ségek részére folyósítandó támogatás – állami és önkormányzati – feltétel-
rendszerét és annak ütemezését.

2. A támogatás folyósítása támogatási szerződésben meghatározott forrásössze-
tétel szerint pénzügyi és időbeni ütemezésben, készültségi fokkal arányosan
és utólagosan a lakóközösség által (kivitelező, vállalkozó) benyújtott szám-
lák és teljesítést igazoló dokumentumok alapján történik. A lakóközösség a
beruházás megkezdésének finanszírozására köteles  a saját  önrészt  felhasz-
nálni.

4. Az elnyert támogatás csak a megállapodás aláírását követően elvégzett mun-
kák finanszírozására használható fel.

5. A támogatás a felek által aláírt céltámogatási szerződésben rögzített időpon-
tig (határidőig) használható fel, az ezen időpont alatt fel nem használt támo-
gatási keretet, vagy annak maradványát a pályázó elveszíti.

VIII. A felújítási program alapján történő elszámolás és ellenőrzés rendje

1. A lakóközösség képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles az
Önkormányzat megbízottjaival együttműködni, részére szükséges felvilágo-
sítást megadni a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani.

2. A lakóépület-felújítási  programban meghatározott  felújítási  munkák (rész-
munkák) határidőre történő befejezése után a műszaki átadás-átvételi eljárást
követő a vállalkozási (kivitelező) szerződésben rögzített határidőben kerül-
het sor a támogatás folyósítására a kivitelezést végző vállalkozó igazolt vég-
számlája  alapján.  Az elvégzett  munkákat  minden esetben a PH. Pénzügyi
Ügyosztály által megbízott szervezet ellenőrizi, s felülvizsgálja az elkészített
felméréseket, valamint számlákat. A kivitelezést végző vállalkozó végszám-
láját a lakóközösség képviselőjével is  igazoltatni  kell.  A megállapodásban
megjelölt határidőig fel nem használt támogatást a lakóközösség elveszíti.

3. A támogatást elnyert lakóközösség köteles biztosítani az Önkormányzat ré-
szére:
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a.) A kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségének lehetősé-
gét,

b.)  A  támogatás  felhasználásával  kapcsolatos  valamennyi  nyilvántartás,
számla, pénztárbizonylat, kimutatás ellenőrzését,

c.) minden olyan okiratba történő betekintést, mely a támogatási szerződés
teljesítését érintheti.

1. Az elnyert támogatás folyósítási feltételeit a céltámogatási szerződésben kell
meghatározni.

2. Az  Önkormányzat  költségvetésében  meghatározott  támogatási  előirányzat
felhasználásáról a Polgármester az éves költségvetési beszámoló keretében
tájékoztatja a Képviselőtestületet.

3. A támogatás a felek által aláírt céltámogatási szerződés keltezésétől számí-
tott egy évig érvényes, az ez idő alatt fel nem használt támogatási keret ma-
radványát a pályázó elveszíti. A tárgyévben szerződéssel lekötött támogatás
folyósítása a következő évre azonban átvihető.

4. A lakóközösség, illetve annak képviselője felelős a céltámogatás megfelelő
felhasználásáért. Amennyiben a céltámogatást nem megfelelően használta fel
a  lakóközösség,  annak  összegét  a  jegybanki  kamatokkal  növelve  köteles
visszafizetni az Önkormányzat részére.

5. A központi  támogatás felhasználását  – a vállalt  kötelezettségek betartását:
megvalósítás, támogatás felhasználása, stb. – az előirányzatot kezelő szerv
megbízottja bármely időpontban jogosult ellenőrizni.

IX. Benyújtási határidő:

2005. november 21. 16 óra

X. A pályázat benyújtásának módja:

1.  A pályázat  magyar  nyelven,  kizárólag  a  pályázati  formanyomtatványokon
nyújtható be.

2. A pályázati formanyomtatványok és a pályázati útmutató az OLÉH internetes
honlapjáról (www.oleh.hu) letölthető. A formanyomtatvány nem változtatha-
tó sem tartalmában, sem alakjában.

3.  A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul,
azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az elő-
írt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

4. A pályázati 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), ajánlott küldeményként,
vagy személyesen, zárt borítékban, ügyfélfogadási időben  a következő cím-
re kell beküldeni:

Lakáspályázatok
Kódszám: LKFT-2005-LA-2
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Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda
3600 Ózd, Vasvár út 56. I. emelet 218. iroda

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13,00 – 16,00
Szerda: 8,00 – 12,00, 13,00 – 16,00
Péntek: 8,00 – 12,00

A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (LKFT-2005-LA-2),
a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét.

XI. Egyéb rendelkezések:

1. A pályázatok teljes körű lebonyolítását az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iro-
da (Ózd, Vasvár út 56. I. emelet 218. iroda) végzi, amelynek szakaszai: 
a.) a pályázat kiírása, 
b.) befogadása, 
c.) előminősítése, 
d.) képviselőtestület elé terjesztése, 
e.) benyújtása az OLÉH-hoz, 
f.) a támogatási szerződések megkötése, 
g.) a kivitelezés szerződés szerinti teljesítésének ellenőrzése, 
h.) támogatás lehívás- pénzügyi lebonyolítás.

A c.) pont alatti feladatok végrehajtásában a PH. Műszaki Ügyosztály, az f.),
g.) és h.) pont alatti feladatok végrehajtásában a PH. Pénzügyi Ügyosztálya,
illetve az általuk megbízott szervezetek működnek közre.

2. A pályázathoz a pályázati díjat a pályázó lakóközösségeknek nem kell befi-
zetni, mert azt továbbítás esetén az önkormányzat finanszírozza. 

3. Ugyancsak nem kell csatolni a pályázathoz a tulajdoni lapot és a földhivatali
térképmásolatot, mert az a pályázat elbírálási időpontjára érvényét veszti, de
igazolni kell a lakóközösségnek, hogy a pályázott épület a tulajdonát képezi.
Igazolásként az LKFT-2005-LA-2 kódszámú pályázati anyag 3. sz. mellékle-
te elfogadható. Az önkormányzat értesíti a nyertes pályázót, az értesítés kéz-
hezvételétől számítva 5 napon belül a hiteles tulajdoni lapot, és a földhivatali
térképmásolat, mint hiányzó dokumentumokat kell beszerezni és az Ózd Vá-
rosi Gazdaságfejlesztő Irodán leadni, a leadott igazolásokat az Ózd Városi
Gazdaságfejlesztő Iroda az  OLÉH felé továbbítja.

XII. A pályázatok bontása és elbírálása:

A pályázatok bontása az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Irodán, az Ózd Városi
Gazdaságfejlesztő Iroda, a PH. Pénzügyi Ügyosztály, PH. Vagyongazdálkodási
és Vállalkozási Ügyosztály és a PH. Műszaki Ügyosztály képviselői jelenlété-
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ben történik. A pályázatokat  az illetékes bizottságok (Gazdaságfejlesztési  Bi-
zottság, Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság, Pénzügyi Bizottság) véle-
ményezését követően Ózd város Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja
el. A nyertes pályázatokra az illetékes bizottságok tesznek javaslatot.

Ó z d, 2005. október

        Benedek Mihály
  polgármester

-.-.-

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi ha-
tározatot hozza:

219/KH/2005. (X. 25.) sz. Határozat

Tárgy: Ózd Város Önkormányzatának lakóépület-felújítási programja 
(2005-2010.)

A fenti tárgyú előterjesztést a Képviselőtestület megtárgyalta és az alábbi dön-
tést hozta:

A Képviselőtestület  Ózd város  Önkormányzatának  lakóépület-felújítási  prog-
ramját (2005-2010.) a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Ózd Város Önkormányzatának
lakóépület-felújítási programja

(2005-2010.)

Történeti áttekintés:

A város sajátos földrajzi elhelyezkedése miatt fejlődése is egyedinek tekinthető.
A település fejlődése három község – Ózd, Bolyok, Sajóvárkony – egyesítésével
kezdődött. Az 1940-től nagyközség 1949. január 1-jével kapott  városi címet. A
település a korábbi községek között  található beépítetlen területen létesülő és
folyamatosan fejlődő vasgyár körül alakult ki, majd a környező völgyek felé tu-
dott terjeszkedni. Ezen lakóterületek, utcák többségében 2 házsoros utcák vol-

32



tak. Ezért ma is érvényes a „nyolc völgy városa” elnevezés. A kohászati és bá-
nyászati tevékenység fejlődésével párhuzamosan az egyre növekvő üzemek al-
kalmazottai részére a munkaadók bérlakásokat, kolóniákat létesítettek. A ”mun-
kahelyi hierarchiának” megfelelően a közép és felső vezetők részére komforto-
sabb lakások, míg a fizikai munkások részére szolidabb komfortfokozatú vagy
komfort nélküli lakások épültek. Ezek döntő többségben az üzemek környezeté-
ben létesültek (Nagyamerika, Kismerika, Velence telep, Újtelep, Régi Kolónia,
stb.) 

Az újabb típusú lakótelepek építése a II. világháború után indult meg, először a
Táncsics telepen. A városi szinten legnagyobb lakótelep építés 1951-től a város
Ny-i részén a mai Béke telepen kezdődött el. Az itt mintegy 20 éven át folyó
fejlesztésben elsősorban a lakásépítés dominált, de azt a lakossági ellátást szol-
gáló járulékos beruházások követték:
- 1959-ben 1. számú, 1965-ben 2. számú általános iskola, pedagógus lakások-

kal, tornateremmel,
- orvosi rendelő, posta, gyógyszertár, Bükk Étterem,
- ABC áruház, ill. egyéb üzlethelyiségek,
- óvodák, bölcsődék, művelődési ház.
 
A lakások általában 2-3-4 emeletesek, két lakóépület 9 szintes.
- 1958-ban a Stadiont,
- 1966-ben a 102. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetet,
- 1955-ben a Kenyérgyárat 
adták át.

A 1960-as években a Béke telep építésével egyidőben kezdődött el a városköz-
pontnak szánt Vasvár úti (akkor Vörös Hadsereg út) lakótelep építése is. A la-
kásépítéshez szükséges terület szanálása után kezdődhetett el a nagyarányú épít-
kezés  az  akkor  korszerű  technológia  alkalmazásával,  házgyári  elemekből.  A
régi Gyújtótól a Bolyki elágazásig húzódó terület teljesen átalakult.
Az 1970-es években folytatódott a Béke telep második részének építése, az Új-
város rész, ahol a viszonylag jobb területi adottságok miatt szellősebb, levegő-
sebb elrendezésű lakótelep tervezésére és építésére nyílt lehetőség 
Az akkor még OTP finanszírozású épületek közül legutóbb a 1980-as évek vé-
gén a Falu térségében lévő ún. „Papagájház” épült meg.

A lakásállomány állapotának alakulása, a korszerűsítés lehetőségei:

Városunkban az 1950-es évektől iparosított technológiával megépített lakótöm-
bök műszaki állapota - hő- és vízszigetelésük, valamint épületgépészeti rendsze-
rük – elavult, nem felel meg a  mai elvárásoknak.
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A  regionális  fejlesztésért  és  felzárkóztatásért  felelős  tárca  nélküli  miniszter
LKFT-2005-LA-2 kódszámon pályázatot tett közzé az iparosított technológiá-
val épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a la-
kóépületek környezete felújításának támogatására.

A támogatás célja: az iparosított technológiával épült lakóépületek energiata-
karékos felújítása, illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berende-
zéseinek,  valamint  közvetlen  környezetében  lévő  utak,  parkolók,  játszóterek,
parkok korszerűsítése, felújítása. A pályázat szempontjából iparosított technoló-
giával épült lakóépületeknek tekintendő a panel, a blokk, az alagútzsalu, az ön-
töttfalas, a vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológia felhasználásával
épült lakóépület.

A pályázat elősegíti a 2010-ig terjedő távlati energiamegtakarítási célkitűzések
megvalósítását, a környezetvédelmi nemzetközi kötelezettségvállalások teljesí-
tését, valamint az energiahatékonyság területén az EU színvonalhoz történő kö-
zelítést.

A pályázók köre: a települési önkormányzatok.

Pályázati feltételek többek között:
- A támogatás olyan lakóépület esetén nyújtható, amelyben legalább 10 lakás

található.
- Az önkormányzat rendelkezzen  az iparosított technológiával  épült lakó-

épületekre vonatkozó lakóépület-felújítási  programmal (melynek tartal-
maznia  kell  kimutatást  az  iparosított  technológiával  épült  épületekről,  az
épületek nagyságáról, a lakótelepek nagyságáról, az eddig kapott támogatá-
sok összegéről,  valamint  középtávú tervet  kell  készítenie  azok felújítására
vonatkozóan).

A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke: maximum az elismerhető beke-
rülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000,- Ft. 

A  korábbi  években  az  Önkormányzat  pénzügyi  helyzete  nem tette  lehetővé,
hogy a közzétett pályázatokon részt tudjon venni, s ezáltal az ózdi lakosságnak
támogatást nyújthasson a lakóépületek felújításához.

2003. decemberében azonban a lakosság részéről jelentkező valós igény felmé-
rése céljából az Önkormányzat felmérést készíttetett. Ennek keretében 182 tár-
sasházi, lakásszövetkezeti és bérlakás lakóközösség lett megkeresve a pályázati
szándék megismerésére.  Az igényfelmérő lapot  102 lakóépület  küldte  vissza,
melyből mindössze 19 lakóépület (956 lakás) volt olyan, amely a pályázati fel-
tételeknek megfelelő felújításban gondolkodott és ehhez saját erő fedezettel is
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rendelkezett volna (az adatszolgáltatásokat a lakóépületek közös képviselői tet-
ték meg, de a rendelkezésre álló saját erő pályázati célra való felhasználásához
lakógyűlési határozattal még természetesen nem rendelkeztek).

Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének a közelmúltban bekövetkezett szerény
javulása, valamint a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram ked-
vezményes hitelkonstrukció új lehetőségeket nyitott az iparosított technológiá-
val épült épületek energiatakarékos korszerűsítésének és felújításának támoga-
tására, mind az Önkormányzat, mind pedig a lakástulajdonosok részére.

2005. évben a programban való részvétel előkészítéseként széleskörű adatgyűj-
tés történt a városban található tömbszerű lakások – ezeken belül az iparosított
technológiával épültek – felmérésére. Mivel a hatósági nyilvántartásban adatok
csak  korlátozott  számban  álltak  rendelkezésre,  az  adatbázis  létrehozásához  a
társasházak, lakásszövetkezetek, valamint az önkormányzati bérlakásokat keze-
lő ÓZDSZOLG Kht. is megkeresésre került. 

A felmérés szerint az elmúlt mintegy 50 évben épült tömbszerű lakások száma
az alábbiak szerint alakult:

Tömbszerű lakóépületek
Lakótömb száma: Lakásszám:

254 6822

Ebből:
Iparosított technológiával épült lakóépületek

Lakótömb száma: Lakásszám:
143 5182

Iparosított technológiával épült, min. 10 lakásos lakóépületek
Lakótömb száma: Lakásszám:

129 5126

A város azon területeit, melyekben többek között ezen lakóépületek találhatók –
a  könnyebb  kezelhetőség  érdekében  –  lakóegységekre,  térségekre  bontottuk.
Ezek:

Az 1. térségben (Falu térsége, de tartoznak a Bem út, Pázmány út eleje, József
A. út, Ív út, Munkás út, Nagyamerika út, Kisamerika út, Táncsics telep, stb.)
döntő többségben hagyományos technológiával (salaktégla) kerültek megépítés-
re a lakóépületek, illetve lakótömbök. Kivételt képez a 36 családos 10 emeletes,
vázas szerkezetből felépített tömblakás az Ív út 7. sz. alatt, valamint az 1980-as
évek  végén  a  József  Attila  úton  megépítésre  kerülő  30  lakásos,  úgynevezett
„Papagájház”, ami alagútzsalus technológiával épült. A térségben az épülettöm-
bökben a lakások száma 4-től 36-ig változik. A 45 épülettömbben  összesen 536
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db lakás található. Ebből a pályázat szempontjából mindössze 2 db épülettömb
(Ív út 7. és József Attila út 25-31.) vehető figyelembe, összesen 66 db lakással.
A 2. térségben (Városközpont) a tömblakások – egyet kivéve, a Vasvár út 35. –
panel technológiával lettek kivitelezve. Ezen területen – a Vasvár út környékén,
a Katona József út elején, a Nemzetőr út térségében – alakult ki az úgynevezett
Városközpont.  A 4-10 emeletes panelépületekben a lakások száma 17 és 286
között változik. A 24 épülettömbben adataink szerint 1920 lakást alakítottak ki.
A pályázat szempontjából 23 épülettömb 1902 db lakással vehető figyelembe. 
A 3. térségben (Béke telep I. – Bolyki főút eleje, Szabolcsköz) középblokkból
megépített lakóépületek találhatók a Bolyki főút 1-23-ig, valamint a Szabolcs-
közben. Az épülettömbökben a lakások száma 18-tól 48-ig változik. A 15 épü-
lettömbben lévő 459 lakás mindegyike a pályázat szempontjából figyelembe ve-
hető. 
A 4. térségben (Béke telep II. – Bulcsú út eleje, Lehel vezér út eleje, közepe,
Zrínyi M. út) megtalálható a hagyományos építési mód, a vázas szerkezet, vala-
mint a középblokkos építési technológia is. 
Az Árpád vezér úton kimondottan téglaépületek vannak. A Bulcsú úton épült
lakótömbök egy része hagyományos, a többi középblokkból megépített, míg a
Géza úton csak téglából falazott épületek találhatók.
A Lehel vezér úton található tégla és középblokkból épített lakótömb egyaránt.
A Zrínyi Miklós úton a tömblakásos övezetben a középblokkos épületek között
egy vázas szerkezetből álló épülettömb (Zrínyi út 4.) magasodik.
Az épülettömbökben a lakásszám 6-87-ig változik. A 78 épülettömbben össze-
sen  1390  db  lakás  lett  kialakítva  hagyományos  és  iparosított  technológiával
egyaránt. Ebből a pályázat szempontjából 17 db lakótömb 366 lakással vehető
figyelembe. 
Az 5. térségben (Béke telep III. - Bibó út, Lehel vezér út vége, Szent István út
eleje a Bolyki főút egyrésze a 27-37. számig) is vegyesen lettek az építési tech-
nológiák alkalmazva.
Megtalálható itt úgy, mint az előző térségben tégla, középblokk és vázas szerke-
zettel megépített lakótömb is.
A lakásszámok tömbönként 19-től 48-ig változnak. A 27 épülettömbben adata-
ink szerint 784 db lakás található. A pályázat szempontjából 23 épülettömb 664
db lakásszámmal vehető figyelembe.
A 6. térségben (Újváros rész, ide tartoznak a Bolyki főút, Nagy Imre út, Szent
István út fennmaradó része, Bolyki Tamás út, Újváros tér, Zalai út, Gömöri út)
valamennyi lakóépület panel technológiával lett megépítve. A lakótömbökben a
lakások száma 4-90-ig változik.  A 65 épülettömbben adataink szerint 1733 db
lakás található. Ebből a pályázat szempontjából figyelembe vehető 49 db épület-
tömb 1669 db lakással, mivel a Zalai úton és a Gömöri úton lévő panel lakások
csak 4 lakásosak.   

Az iparosított technológiával épített min. 10 lakást tartalmazó épületekről a ki-
mutatást az 1. sz. melléklet, ezeknek a város különböző térségeiben, lakótelepe-
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in való elhelyezkedését a 2. sz., a 3. sz. és a 4. sz. mellékletek – helyszínrajzok
– tartalmazzák. 
A pályázat szempontjából figyelembe vehető épületek korszerűsítése, felújítása
során az épületgépészeti ill. a környezet felújítását meg kell előzze az épületek
külső homlokzatainak hőszigetelése, nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje. 
Az iparosított technológiával épült – mára sajnos döntő többségben elavult – la-
kóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának költségei igen je-
lentősek,  melyek finanszírozására  a lakástulajdonosoknak az elmúlt  években,
sőt évtizedekben sem volt lehetősége. Ennek következtében a lakások állapota a
rendeltetésszerű használat ellenére is leromlott, az üzemeltetési költségek (hő-
veszteség, épületgépészeti rendszerek vesztesége) igen magasak és egyre emel-
kednek. 

Az energiahatékonyság területén  az EU színvonalhoz  történő közelítés,  vala-
mint  a  2010-ig  terjedő  energiatakarékossági  és  energiahatékonyság-növelési
stratégiáról szóló 1107/1999. (X. 8.) Kormányhatározatban meghatározott távla-
ti energia-megtakarítási célkitűzések megvalósítása érdekében mindenképp cél-
szerű Ózd városban is az energiatakarékos felújítások megkezdése. Ehhez jelen-
tős támogatást biztosít a korábbiakban említett pályázati lehetőség, illetve a „Si-
keres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram.

A város lakóépület felújítási programjában első lépésként prioritást kell adni a
energiatakarékos felújításának (homlokzatszigetelések, nyílászárók szigetelése,
cseréje, stb.) és csak ezek teljesülését követően kerülhet sor egyéb energiameg-
takarítást nem eredményező felújításokra (épületgépészet, környezetrendezés).

Bár a lakosság pályázati szándéka napjainkban még nem ismeretes, az Önkor-
mányzat a teljes iparosított technológiával épült lakásállomány felújítására kö-
zéptávú fejlesztési programot kell készítsen. Ennek keretében a 2005-2010. idő-
szakra célszerű meghatározni a felújításra tervezett lakások – becsült – számát,
valamint az ehhez szükséges önkormányzati támogatás becsült összegét. Az üte-
mezést az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A pályázati kiírás szerint a lakásfelújítási programnak tartalmaznia kell az ezi-
dáig kapott támogatások összegét is. Mivel azonban az Önkormányzat a prog-
ramban eddig nem vett részt, ez a kimutatás (6. sz. melléklet) gyakorlatilag ada-
tokat nem tartalmaz. 

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Összesítő kimutatás az Ózd városban lévő iparosított technológiával épült,

min. 10 lakást tartalmazó lakóépületekről
2.  sz. melléklet:     Helyszínrajz (Falu térsége)
3.  sz. melléklet:     Helyszínrajz (Városközpont)
4.  sz. melléklet:     Helyszínrajz (Béke telep I-II-III., Újváros rész)
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5. sz. melléklet:    Középtávú felújítási terv az iparosított technológiával épült  lakóépületek
energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításá-
nak támogatása ütemezésére Ózd városban

6.  sz. melléklet:  Kimutatás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakaré-
kos felújítására kapott támogatások összegéről

2.) napirend

Ózd város Önkormányzatának  …/2005. (…) sz. rendelet-tervezete az állattartás
szabályozásáról szóló 8/2000. (IV.07.) számú rendelet módosításáról

Erdősi János tájékoztatja a testületet, hogy az állattartás szabályozásáról szóló
rendeletet  a  testület  ez  év  júniusában  módosította.  Az  akkori  módosítást  a
Közigazgatási  Hivatal  áttekintette,  észrevételt  ezzel  kapcsolatban nem tett.  A
Közigazgatási  Hivatal  más  önkormányzatok  hasonló  rendeletének
tanulmányozása  és  Alkotmánybírósági  Határozat  figyelembevételével
felülvizsgálatot  végzett  minden önkormányzatnál  és a szerzett  tapasztalatokat
figyelembevéve  tette  meg  észrevételeit.  Ezek  az  észrevételek  hatáskörök
tisztázására és megfogalmazások egyértelművé tételére irányultak. Ezeknek az
észrevételeknek  az  alapján  került  sor  a  jelenlegi  módosításra.  A
Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság valamint a Városfejlesztési
és  –üzemeltetési  Bizottság  a  rendelet-tervezetet  megtárgyalta,  elfogadását
egyhangúlag támogatja.

Nagybalyi  Géza az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  rendelet-tervezetet
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag javasolja. Mint képviselő hozzáteszi, a
rendelet végrehajtásának ellenőrzése nem következett be az évek során. Nem a
kutyatartók  általános  problémájáról  szól,  hanem az  utóbbi  1-2  évben  egy új
„gépesítés”  következett  be,  ez  pedig  a  szamár  vagy  öszvér  által  vontatott
járművek  megjelenése.  Ezek  az  állatok  az  utcán  vannak,  pedig  a  rendelet
nagyon  szigorúan  tartalmazza  az  erre  vonatkozó  előírásokat.  Kéri,  hogy  az
intézkedésre jogosult  hatóságok figyeljenek oda erre a kérdésre úgy, mint  az
ebekkel kapcsolatban.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
31/2005.(X.26.) számú rendeletét 

az állattartás szabályozásáról szóló 8/2000. (IV. 7.) sz. 
rendelet módosításáról
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Ózd Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  helyi  önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
az állattartás szabályozásáról szóló 8/2000. (IV. 7.) sz. rendeletét (továbbiak-
ban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A R. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A R. 7. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos engedélyezési
eljárás, valamint az 1. sz. mellékletben feltüntetett külön engedéllyel kap-
csolatos eljárás – átruházott hatáskörben – a polgármester hatáskörébe tar-
tozik.”

2. §

A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a 8. § az
alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezéséhez szük-
séges nyilvántartásnak és összeírásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
az ebtartó nevét, lakcímét, az eb azonosítási adatait (fajtáját, születési évét,
nemét, színét, ha van jelölési számát), tartási helyét és a veszettség elleni
legutóbbi védőoltás időpontját.”

„(6) A nyilvántartás vezetésével és a kötelező védőoltás megszervezésével járó
önkormányzati hatósági hatásköröket – átruházott hatáskörben – a polgár-
mester látja el.”

3. §

A R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Közterületen – a kijelölt kutyafuttatók kivételével -, továbbá a többlakásos
lakóházak udvarán, valamint közös használatú helyiségeiben az ebet pórá-
zon kell vezetni.”

4. §

A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Eb- és macskatenyészetet, valamint ebkiképzőt létesíteni csak engedéllyel
lehet.



Az engedélyezési eljárás – átruházott hatáskörben – a polgármester hatás-
körébe tartozik.
Az engedélyezési  eljárás során be kell  szerezni  a közvetlen szomszédok
írásos véleményét is.”

5. §

A R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az állattartás megtiltására vagy korlátozására okot adó körülmény lehet külö-
nösen, ha:
a./   az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei nem biztosítottak,
b./ az állattartó – előzetes hatósági felszólítás ellenére – az állattartás jogsza-

bályban meghatározott feltételeit nem biztosítja,
c./   a szakhatóságok indokoltan kérik.”

6. §

A R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújt-
ható, aki ezen rendelet 4. § (3) – (4) bekezdés, 8. § (2) és (4) bekezdés, 9.
§, 10. §, 13. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakat megszegi.

 (2) Ha az (1) bekezdés szerinti szabálysértést közterületen követik el, tettenérés
esetén helyszíni bírság kiszabásának is helye van. A helyszíni bírság kisza-
bására az önkormányzat közterület-felügyelői is jogosultak.”

7. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a R.
2. §-a, 4. § (1) bekezdése, 11. § (4) bekezdése, 17. §-a.

A R. Ózdi KOMSZOLG Kht szövegrészei helyébe az ÓZDSZOLG Kht szöveg-
rész lép. 

3.) napirend

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

Erdősi  János ismereti,  a  rendelet  módosítás  a  piacfelügyelő  és  a  Közterület-
Felügyelet  hatáskörét  pontosítja.  A  rendelet-tervezetet  a  Gazdaságfejlesztési
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Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság  valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési
Bizottság megtárgyalta, elfogadását 17 igen szavazattal, 1 nem, 1 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja.

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet  megtárgyalta  és  két  módosító  javaslatot  tett.  Az  egyik,  hogy  a
zárójelben lévő (továbbiakban: R) részt hagyják ki, valamint a 2. §-ban írják azt,
hogy ez a Rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.

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

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
32/2005.(X.26.) számú rendeletét 

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

1. §

Ózd Város  Önkormányzatának  a  vásárok  és  piacok  rendjéről  szóló  17/2004.
(IV.15.) számú Rendeletének 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„16 § (2) A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint
a jogszabályokban foglaltak megtartását a jegyző, az ellenőrzésre jogosult más
hatóságok,  valamint  tagjaik  tekintetében  a  területi  gazdasági  kamarák
ellenőrzik.  A  hatósági  ellenőrzésre  –  eltérő  szabályozás  hiányában  –  a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004.
évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni.

A jövedéki termékeknek az üzlethelyiségen kívül tiltott árusítását a Közterület
Felügyelet  is  ellenőrzi,  a  bizonyítékait  írásban  rögzíti,  a  jövedéki  terméket
átvételi  elismervény  ellenében  visszatarthatja,  illetőleg  visszatartja  és  az
elkövetés helye szerint illetékes vámhivatalnak átadja.

A  rendező  (fenntartó)  köteles  a  vásár,  illetve  a  piac  rendjét  folyamatosan
ellenőrizni.”

2. §

Ez a Rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba.



4.) napirend

Ózd  város  Önkormányzatának  …/2005.  (…)  számú  rendelet-tervezete  az
elektronikus ügyintézésről

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

Fazekas  Zoltán kérdése,  hogy  a  közeljövőben  van-e  szándék  a  testület  és  a
hivatalvezetés részéről az e-önkormányzat bevezetésére?

dr.  Csiszár  Miklós ismerteti,  a  rendelet-tervezetre  azért  van  szükség,  mert
november 1-jén hatályba lép a Ket. Amennyiben az önkormányzat nem zárja ki
a hatósági ügyintézésben az elektronikus ügyintézést, akkor automatikusan be
kellene  vezetni.  Úgy gondolja,  az  ország  önkormányzatainak  kb.  90  %-a  ki
fogja zárni. Elektronikus ügyintézés néhány részművelete az Okmányirodában
működik,  bízik  benne,  hogy  hamarosan  elérhető  lesz  más  területeken  is,
azonban ez jelentős pénzeket igényel.

Kovács  Béla nem értette  félre  az előterjesztés  lényegét,  tudja,  hogy hatósági
ügyekről van szó, de talán az első lépcső lehetne, hogy a képviselők ne papír
alapon kapják meg a testületi anyagokat.

Benedek Mihály szintén bízik benne, hogy meg fog oldódni ez a kérdés. Kéri,
szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
33/2005.(X.26.) számú rendeletét 

az elektronikus ügyintézésről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek elektronikus úton – azon ügyek
kivételével, amelyek esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján
biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehető-
ségét – nem intézhetők.
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2. §

Jelen rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.

5.) napirend

Javaslat  együttműködési  megállapodás  aláírására  Igló  (Spišská  Nová  Ves)
városa  és  Ózd városa  között,  az  EU INTERREG III.  A programban  történő
közös részvétel érdekében

Benedek  Mihály megköszöni  Strohmayer  Lászlónak  illetve  Krokavecz
Györgynek  az  anyag  elkészítésében  nyújtott  közreműködését  és  hogy  részt
vettek a megbeszéléseken a Gazdaságfejlesztő Iroda vezetőjével, valamint dr.
Bárdos Balázs alpolgármesterrel, amelynek eredménye ez a javaslat.

Strohmayer László az előző ülésen adott egy tájékoztatót a testület számára a
partneri kapcsolat kialakulásáról. Az anyag tartalmazza milyen együttműködést
kívánnak  megvalósítani  a  várossal.  Pontosítja  a  megállapodás  szövegét,
miszerint  az  első  mondatba  kerüljön  be,  hogy  „Ózdon”.  A  megállapodás
aláírására a holnapi napon fog sor kerülni.

Fazekas Zoltán támogatja az együttműködési megállapodás aláírását, mivel jó
célok  érdekében  történik.  Javasolja,  hogy  a  megállapodás  végén  található
támogató intézmények közé ózdi intézmények is kerüljenek megnevezésre. Pl.
Városi  Könyvtár,  civil  szervezetek  vagy  esetleg  hagyományőrzéssel,
városszépítéssel foglalkozó intézmények.

dr.  Horogh  Lajos elmondja,  az  ózdi  kohászat  anyavállalata  északon  volt.
Trianon szétválasztotta az országot, most ismét egymásra kell, hogy találjanak
az  országok.  Biztos  benne,  hogy  a  város  alapvető  érdeke,  hogy  észak  felé
próbáljon  kapcsolatot  létesíteni,  keresni  minden  területen.  Tudja,  hogy  Igló
bányászati város volt, ezért nagyon örül, hogy az előterjesztés testület elé kerül.
Messzemenően támogatja elfogadását.

dr. Bárdos Balázs egyetért Fazekas Zoltánnal. Elmondja, hogy Igló városával
régebb óta próbálkoznak a kapcsolatfelvétellel. Az az oka, hogy nekik voltak
saját  támogatóik,  Ózdnak  viszont  még  nem.  Nem  akarják  kihagyni  a
támogatókat, de 1-2 nap alatt nem lehetett megoldani.

Benedek Mihály javasolja,  hagyják el a támogatókat a megállapodás végéről,
mivel nem része a megállapodásnak.

Strohmayer  László közbeveti,  hogyha  az  előterjesztő  elfogadja  a  javaslatot,
akkor nincs szavazásra szükség a módosításhoz.



Benedek Mihály megállapítja, az előterjesztő egyetért azzal, hogy elhagyják a
támogató intézményeket. Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

220/KH/2005.(X.25.) számú határozat

Tárgy: Együttműködési megállapodás aláírása Igló (Spišská Nová Ves) városa
és  Ózd  városa  között,  az  EU  INTERRG  III.  A  programban  történő
közös részvétel érdekében

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tárgyi  előterjesztést
megtárgyalta,  egyetért  azzal,  hogy  Ózd  városa  és  Igló  (Spišská  Nová  Ves)
városa  együttműködési  megállapodást  kössön  az  EU  INTERREG  III.A
pályázati forrásainak igénybevétele céljából, egyúttal felhatalmazza Ózd város
Polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására, továbbá kijelöli az
Ózd  Városi  Gazdaságfejlesztő  Irodát  az  együttműködésből  eredő  feladatok
bonyolítására.

Felelős: Polgármester
   Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda

Határidő: értelemszerűen

Melléklet

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Szlovák Köztársaság 
és 

ÓZD – Magyar Köztársaság

városok helyi és intézményi képviselői Ózdon 2005. október 26-án a jövőbeni
együttműködésről, saját városaik és régiójuk fejlesztése érdekében az Európai
Unió eszméjének és gondolatainak ajánlásával kötik meg és írják alá az alábbi

együttműködési megállapodást.

Az  együttműködés  fő  célja  az  Európai  Unió  Strukturális  Alapjaiban  lévő
pénzügyi források minél előnyösebb közös felhasználása, különös figyelemmel
az

INTERREG III. A
Magyarország – Szlovákia – Ukrajna szomszédság 2004-2006
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programban történő közös részvételre.

Az együttműködés és a tervezett elképzelések között fontos mindkét városban a
közös történelem és a bányászati-kohászati tradíciók ápolása és megőrzése.

A  résztvevő  felek  közös  célja  beruházások  megvalósítása  és  intézményi
együttműködés  támogatásával  mindkét  régió  fejlesztése,  a  régiók
megismertetése.

….………………………..     ….………………………..
   Mgr. Anna Fedorová              Benedek Mihály
     Spišská Nová Ves            Ó z d
         polgármester     polgármester

6.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  és  az  ÓHG Kft.  közötti  üzemeltetési
szerződés  módosítására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi
Bizottság,  valamint  a Városfejlesztési  és –üzemeltetési  Bizottság támogatja  a
javaslat  elfogadását.  Az előterjesztés  indoklás  része minden lényeges kérdést
tartalmaz, többek között azt, hogy miért van szükség a módosításra.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

221/KH/2005.(X.25.) számú Határozat

Tárgy: Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  és  az  ÓHG Kft.  közötti  üzemeltetési
szerződés módosítása

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

1. Hozzájárul az ÓHG Kft-vel korábban megkötött üzemeltetési szerződés mó-
dosításához, kibővítéséhez – a határozati javaslat mellékletét képező üzemel-
tetési szerződésben részletezett feltételekkel.

2. Felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét az üzemeltetésre vonatkozó megál-
lapodás aláírására.



Felelős: Polgármester
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

Határidő: szerződéskötésre: 2005. november 1. 

221/KH/2005. (X.25.)  számú Határozat melléklete

Ü z e m e l t e t é s i     s z e r z ő d é s

amely létrejött egyrészt  Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér
1.,  KSH törzsszám:  15350088  7511  32105,  adószám:  15350088-2-05)  mint
megbízó  –  továbbiakban:  Megbízó,  másrészről  az  ÓHG  Ózdi
Hulladékgazdálkodási Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 5., cégjegyzékszám: Cg. 05-
09-011418,  adószám:  13301552-2-05)  mint  megbízott  –  továbbiakban:
Megbízott  között   -  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testületének
221/KH/2005.(X.25.) számú Határozata alapján – alulírott napon és helyen az
alábbi feltételekkel:

1. A Megbízó átadja üzemeltetésre a Megbízott részére a hulladékkezelési köz-
szolgáltatási  feladatok  teljesítéséhez,  a  szerződés  mellékletét  képező  át-
adás-átvételi  jegyzőkönyvben szereplő,  önkormányzati  tulajdonú települési
szilárd hulladéklerakót, a hulladéklerakó portaépületét, 1 db mobil-panel ga-
rázst és 7 db szemétszállító konténert.

2. A Megbízó a jelen üzemeltetési szerződésben használatba adott tárgyi eszkö-
zök használatáért díjat nem számol fel.

3. Az üzemeltetési megbízás határozott időre, a Gál-völgye úti szemétlerakó te-
lep működéséig tart.

4. Az  üzemeltetésre  átadott  eszközök  a  jelen  szerződés  mellékletét  képező
jegyzőkönyv szerint átadásra kerültek a Megbízott részére.

5. A Megbízott köteles a jegyzőkönyvben szereplő tárgyi eszközökről az elő-
írásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan vezetni, az évkö-
zi negyedéves záráshoz a Megbízó részére a feladásokat a megadott határ-
időre elkészíteni, az év végi feladást leltárral alátámasztani, és ezeket meg-
küldeni a PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály részére.

6. A Megbízott  köteles  az  üzemeltetésre  átadott  eszközök állagmegóvásáról,
karbantartásáról, felújításáról a saját költsége terhére gondoskodni.
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7. A Megbízott a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik a
szerződés időtartama alatt okozott, az üzemeltetésre átadott eszközökben be-
következett károkért.

8. Az üzemeltetésre átadott  vagyon működtetése során harmadik személynek
okozott károkért a Megbízó felel. 

9. A szerződést érintő minden lényeges változásáról a felek kötelesek egymást
haladéktalanul írásban értesíteni.

10.Ezen üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonat-
kozó rendelkezései az irányadóak.

Ózd, 2005. ………..... hó …. nap

…………………………………….   …………………………………….
Megbízó Megbízott

Melléklet

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

amely létrejött egyrészt  Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér
1.,  KSH  törzsszám:  1535008  7511  32105,  adószám:  15350088-2-05)  mint
átadó, másrészről az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. (3600 Ózd, Zrínyi
út  5.,  cégjegyzékszám:  Cg.05-09-011418,  adószám:  13301552-2-05)  mint
átvevő  között  –  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  Képviselőtestületének
221/KH/2005.(X.25.)  számú Határozat alapján.

Az Átadó átadja üzemeltetésre az Átvevő részére az alábbi táblázatban szereplő
tárgyi eszközöket:

  Mennyiségi Nyilvántartási
Ssz. Megnevezés egység Bruttó érték

   (Ft)

1.

Települési szilárd 
hulladéklerakó
(földterület)
Ózd, Gál-völgye út 
hrsz: 0518

5 ha 7488 m²                8.623.000



2.

Hulladéklerakó telepen
  - portaépület
  - földterület
Ózd, Gál-völgye út 
hrsz: 2592/11

 840 m²

 
              2.160.000
                 252.000

 
 

3. Mobil panel garázs
Ózd, Gál-völgye út 1 db                200.000

4.
Szemétszállító
konténerek
(100.000 Ft/db)

7 db                700.000

Összesen:            11.935.000

Ózd, 2005. ………… hó ……. nap

…………………………………….. …………………………………….
Ózd Városi Önkormányzat ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft.

Átadó Átvevő

7.) napirend

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

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi
Bizottság, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság a „B” változat
elfogadásával  együtt  támogatja  a  határozat  elfogadását.  Az  egyeztetéseket
lefolytatták a Műszaki Ügyosztállyal, a városnak hosszabb távon nincs szüksége
erre a területre.

Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  „B”  változat  elfogadásával  együtt  a
határozati javaslat elfogadásáról.

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

222/KH/2005.(X.25.) számú Határozat

Tárgy: A  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  alapján  kárenyhítésre  került
ingatlanok tulajdonosi felajánlásainak elbírálása
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Az Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.) A  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  5.  §  értelmében  az  Ózd  Városi
Önkormányzat részére felajánlott 
- az ózdi belterületi 7049/14 hrsz-ú természetben az Ózd, Sturman út 9. sz.

alatti ingatlant nem fogadja el,
2.) Az Önkormányzat döntéséről az adott ingatlan volt tulajdonosát, valamint a

Kincstári Vagyoni Igazgatóságot értesíteni kell.

Felelős: 1-2. pont vonatkozásában:
– a kiértesítésért:

Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezető 
Határidő: értelemszerűen

8.) napirend

Javaslat  az  állami  tulajdonból  ingyenesen  önkormányzati  tulajdonba  kerülő
Ózd, Uraj út 50. szám alatti ingatlan átvételére és kezelésére

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi
Bizottság,  valamint  a Városfejlesztési  és –üzemeltetési  Bizottság támogatja  a
határozatban foglaltak elfogadását. Az épületen már történt egy bizonyos fokú
karbantartás,  így  a  folyamatos  beázás  már  megszűnt.  Úgy  gondolja,  ha
tisztázódik  az  épület  funkciója,  akkor  lehet  a  különböző  anyagi  eszközöket
hozzárendelni. Kéri, támogassák a határozati javaslat elfogadását.

Tartó Lajos mint területi képviselő elmondja, örülnek a területen lakók, hogy az
épület  önkormányzati  tulajdonba  került.  Ezt  1993-tól  mostanra  sikerült
elintézni. Az épület állapota nagyon rossz, el lehet képzelni milyen állapotban
van, ha nem költöttek rá 25 éve egy fillért sem. Az ÓZDSZOLG Kht. a tetőt
megjavította, már nem ázik be, de az állapota nagyon rossz. A csatorna rohad, a
nyílászárók rosszak. Felhívja a figyelmet, hogy ennek az épületnek a kertjében
van a világháborús emlékmű. Elkerülhetetlen, hogy az önkormányzat áldozzon
rá.

Benedek Mihály biztos benne,  hogy a területen élők saját munkaerejükkel  is
segíteni  fogják  a  felújítását.  Kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslat
elfogadásáról.

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



223/KH/2005.(X.25.) számú Határozat

Tárgy: Az állami tulajdonból ingyenesen önkormányzati tulajdonba kerülő Ózd,
Uraj út 50. sz. alatti ingatlan átvétele és kezelése

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

1. Az Ózd Városi  Önkormányzat  a  34/KH/2005.  (III.1.)  sz.  határozat  és  a
2134/2005. (VII.8.) sz. Korm. határozat alapján az Ózd, Uraj út 50. sz. alat-
ti ózdi belterületi 14323 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdon-
ba adására készült szerződés-tervezetben foglaltakat elfogadja, annak alá-
írására felhatalmazza a Polgármestert.

Felelős: Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

2. Az önkormányzati tulajdonba kerülő ózdi belterületi 14323 hrsz-ú ingatlant
a birtokbavétellel egyidejűleg az ÓZDSZOLG Kht. kezelésébe kell adni. A
Kht. az ingatlan állagmegóvásáról a rendelkezésre álló költségvetési keret-
ből gondoskodjon.

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály
 ÓZDSZOLG Kht. 

Határidő: birtokbavétel időpontja

3. A Képviselő-testület – az önkormányzati határozattal és kormányzati dön-
téssel meghatározott hasznosítási cél realizálásának sérelme nélkül – az in-
gatlanban a korábbi postafiók 28 m2 alapterületű helyiségét a Magyar Posta
Rt. részére, a birtokbaadás napjától 5 év időtartamra – pályázati eljárás le-
folytatása nélkül –, piaci bérleti díj megfizetése mellett biztosítja. A bérlő
köteles a helyiség fenntartási költségeit teljes egészében megfizetni.

A  Képviselő-testület  felkéri  az  ÓZDSZOLG  Kht.  ügyvezetőjét,  hogy  a
bérleti szerződést a határozatnak megfelelően kösse meg.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. 
Határidő: értelemszerűen

9.) napirend

Javaslat az Ózd városban működő pártszervezetek részére kedvezményes bérleti
díjat  megállapító  határozatok  visszavonására  és  az  érintett  helyiségek  piaci
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bérleti díj mellett történő bérbeadására

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag
támogatja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Úgy gondolja,  a  díjemelés  a  kis
pártokat jelentősen meg fogja terhelni, de a pártok működéséről szóló törvény
kimondja,  hogy  a  költségvetési  támogatásban  részesülő  szerv  vagyoni
hozzájárulást nem adhat és nem fogadhat el. Az önkormányzat ezen keresztül
tiltott  támogatást  juttatott  a  pártoknak.  Mivel  a  törvényt  be  kell  tartani,  így
szükség van a határozat meghozatalára.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  18  igen szavazattal,  5  tartózkodás  mellett  az alábbi
határozatot hozza:

476/SzÜ. 224/KH/2005.(X.25.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózd  városban  működő  pártszervezetek  részére  kedvezményes
bérleti  díjat  megállapító  határozatok  visszavonása  és  az  érintett
helyiségek piaci bérleti díj mellett történő bérbeadása

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

A Képviselő-testület 

a  26/KH/2002.(I.29.) számú, „Javaslat az MDF Ózdi Szervezete helyiség-
igényének elbírálására”

 
a 273/KH/2004.(XII.21.) számú, „Javaslat a Munkáspárt Ózdi Szervezete

helyiségigényének elbírálására” 
a 274/KH/2004.(XII.21.) számú, „Javaslat a Magyar Igazság és Élet Párt-

ja Ózdi Szervezete helyiségigényének elbírálására” 
a 187/KH/2005.(VII.26.) számú, „Javaslat a Magyar Szocialista Párt Ózdi

Szervezete helyiségigényének elbírálására” 
tárgyú határozatokat 2005. október 31. napjával v i s s z a v o n j a, és
2005. november 1. napjától   

az MDF Ózdi Szervezete részére az Ózd, Vasvár út 52. szám alatti I. emele-
ten lévő 12,3 m2 alapterületű helyiséget 2007. január 31-ig,    

a Munkáspárt Ózdi Szervezete részére az Ózd, Árpád vezér út 22/A. I. eme-
leten lévő 17,12 m2 alapterületű helyiséget 2009. december 31-ig,



Magyar Igazság és Élet Pártja Ózdi Szervezete részére az Ózd, Árpád vezér
út 22/A. I. emeleten lévő 21,06 m2 alapterületű helyiséget 2009. decem-
ber 31-ig,

Magyar  Szocialista  Párt  Ózdi  Szervezete  részére  az  Ózd,  Árpád  vezér  út
22/A. I. emeleten lévő összesen 73,31 m2 alapterületű helyiségcsoportot
2010. július 31-ig 

piaci bérleti díj megfizetése mellett biztosítja.

Felhívja  a  Képviselő-testület  az  ÓZDSZOLG KHT  ügyvezetőjét,  hogy  a
helyiségcsoportra  vonatkozóan  a  bérleti  szerződéseket  a  határozatnak
megfelelően módosítsa.

Felelős: ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője 
    Igazgatási Ügyosztály Vezetője

Határidő: 2005. november 5.

10.) napirend

Javaslat  az  ózdi  martinsalak  felhasználásával  készült  Ózd  Város
Önkormányzatának  tulajdonába  került  lakóépületekkel  kapcsolatos  feladatok
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására

Filipcsin Károly elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság megállapította, hogy
alapos  felmérés  történt,  amely  alapján  elkészült  ez  az  anyag.  A
Gazdaságfejlesztési Bizottság támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

225/KH/2005.(X.25.) számú határozat

Tárgy: Az ózdi martinsalak felhasználásával készült, Ózd Város Önkormány-
zatának tulajdonába került lakóépületekkel kapcsolatos feladatok vég-
rehajtásáról szóló tájékoztatás

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

1.) Baranyai  u.  22.  sz.  alatti  Koós  Frigyes,  Koós  Frigyesné  féle  károsult
ingatlant 2005. október 31-ig a károsultaknak meg kell üresíteni és át kell
adni az ÓZDSZOLG Kht-nak. Amennyiben nem üresítik meg, a Képviselő-
testület  felkéri  az ÓZDSZOLG Kht-t,  hogy intézkedjen a lakás hatósági
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felnyitására.
Felelős: ÓZDSZOLG Kht.
Határidő: értelemszerűen

2.) Baranyai  u.  18.  sz.  alatti  Pálinkás  László  féle  károsult  ingatlant  2005.
október  31-ig  a  károsultnak  meg  kell  üresíteni  és  át  kell  adni  az
ÓZDSZOLG  Kht-nak.  Ennek  elmulasztása  esetén  a  Képviselő-testület
felkéri  az  ÓZDSZOLG  Kht-t,  hogy  intézkedjen  a  lakás  hatósági
felnyitására.
Felelős: ÓZDSZOLG Kht.
Határidő: értelemszerűen

11.) napirend

Javaslat  a  2006.  I-II.  havi  közhasznú  foglalkoztatáshoz  biztosítandó
önkormányzati saját erő jóváhagyására

Filipcsin  Károly ismerteti,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottság,  valamint  a Gazdaságfejlesztési  Bizottság egyhangúlag
támogatja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Ez  minden  évben  visszatérő
tevékenység, amikor lejár, meg kell hosszabbítani.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  23  igen  szavazattal,  egyhangúlag  a  javaslatot
elfogadja.

Benedek Mihály észrevételezi, hogy a határozati javaslatban szereplő határidő
nem a 2005. évi költségvetés,  hanem a 2006. évi,  ezért  ezzel a módosítással
együtt kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

134/SzÜ. 226/KH/2005.(X.25.) számú Határozat

Tárgy:  A  2006.  I-II.  havi  közhasznú  foglalkoztatáshoz  biztosítandó
önkormányzati saját erő jóváhagyása

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

A  közhasznú  foglalkoztatás  folyamatos  biztosítása  érdekében  2006.  január-
február  hónapra  a  2006.  évi  költségvetés  terhére  134 fő részére  8,686 M Ft



önkormányzati  önerőt  biztosít  a  határozat  mellékletében  szereplő  közhasznú
munkáltatók közötti létszám és önerő felosztás alapján.
Feltétel,  hogy  az  Ózdi  Sportcentrum  Kht-nál  foglalkoztatott  közhasznú
létszámból  10  fő  foglalkoztatásának  önereje  824  eFt,  a  2006.  évi
költségvetésben  a  sportegyesületek  támogatására  jóváhagyott  keretösszegből
-az  Ózdi  Kézilabda  Klub  számára  biztosított  támogatás  terhére  -  kerüljön
átcsoportosításra az Ózdi Sportcentrum Kht. részére.

Felelős: finanszírozásért:
PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője

koordinálásért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. vezetője

foglalkoztatásért:
közhasznú foglalkoztatásba bevont munkáltatók

Határidő: 2006. évi költségvetés készítése ill. értelemszerűen

134/SzÜ. 226/KH/2005. (X.25.) sz. határozat melléklete

K I M U T A T Á S
a hagyományos közhasznú létszám és önerő alakulásáról

(2006. I-II.)

Megnevezés
2006. I-II. hó

Létszám Önerő
8 órás 6 órás (E Ft)

Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági
Központ 28 0     1.793

Alsófokú  Oktatási  Intézmények
Gondnoksága 16 16     1.633

Városi Művelődési Központ 4 0   364

ÓZDSZOLG Kht. 35 0     2.450

PH. Ellátó Szervezet 9 0 576

Ózdi Sportcentrum Kht. 26 -     1.870

Összesen: 118 16     8.686

Ó z d, 2005. október 12.

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

12.) napirend

Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Kht.  telephely  fejlesztésére  beadott  TEKI  pályázat
saját erő megemelésére

Boda István ismerteti,  lezajlott  a közbeszerzési eljárás, javasolják a saját erőt
megemelni 27 E Ft-tal. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési
Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.

dr. Horogh Lajos megállapítja, hogy a 30 M Ft-ot meghaladja az összeg, de 27
E Ft-ot nem tudnak lerendezni csak közbeszerzési eljárással? 

Benedek Mihály hangsúlyozza, nem az ÓZDSZOLG Kht. tehetetlensége miatt
van  szükség  a  határozat  meghozatalára,  hanem  azért,  mert  a  21  M  Ft-nak
pontosan meg kell lennie.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

227/KH/2005.(X.25.) számú határozat

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Kht. telephely fejlesztésére beadott TEKI pályázat saját
erő megemelése

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

A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések szerint szükséges 27
E  Ft  saját  forrás  biztosítását  pótelőirányzatként  a  2005.  évi  költségvetésből
biztosítja.

Felelős: PH. Pénzügyi Ügyosztály
Határidő: 2005. évi költségvetés módosítása



13.) napirend

Javaslat  a  Szakrendelő  rekonstrukció  2006.  évi  címzett  támogatási  pályázat
beadásához szükséges 2005. évi fedezet biztosítására

Benedek Mihály elmondja, 13,2 M Ft-ot javasol a Képviselő-testület a tervek
elkészítésére  ez  évre  a tartalék  keret  terhére.  A tervet  mindenképpen el  kell
készíttetni,  mivel  ha  a  kötelezően  ellátandó  részt  nem végzik  el,  akkor  nem
kapják  meg  a  címzett  támogatást.  Az,  hogy  jövőre  címzett  támogatásban
részesülhetnek-e csak akkor derül ki, ha a kormányzat elfogadta a beruházási
koncepciót a rekonstrukciót illetően. Azért volt nehéz a koncepció elfogadását
megelőzően elkészíttetni a tervet, mert nem volt ismert a támogatás összege, az
hogy  milyen  költségelőirányzathoz  készülhet  el  az  engedélyezési  terv.  Nem
szerencsés az sem, hogy a beruházási program a Kft. szellemi termékét képezi,
így  csak  ő  használhatja  ezt  a  további  tervezési  fázisokban.  Ugyanakkor
szerencsés is lehet, mert mentesítést jelent a közbeszerzési eljárás lefolytatása
alól.  Ha  a  közbeszerzést  végig  kellene  csinálni,  nem  tudnának  határidőre
elkészülni.  A  Szociális  Ügyosztály  a  következő  megbízásnál  kérte  annak
figyelembevételét, hogy kiviteli tervet készítsen a Kft., amelynek első fázisát az
engedélyezési  terv  képezze.  Közli,  hogy az  engedélyezési  tervek  elkészítése
általában a beruházási  költség 1,5-2 %-át szokta képezni.  Ezzel együtt kéri  a
javaslat elfogadását.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna ismerteti,  az  Egészségügyi,  Szociális  és
Családügyi  Bizottság  6 igen szavazattal  egyetért  a pályázat  beadásával  és az
engedélyezési terv elkészíttetésével. 

Boda  István elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta,
javasolja  elfogadását.  A határozati  javaslat  szerint  a  felhalmozási  tartalékból
kell a forrásokat biztosítani.

Fazekas Zoltán nem szeretné,  ha a határidő szorítása  miatt  bármilyen formai
vagy  alaki  hiba  következtében  lemaradnának  a  pályázatról.  A  leírtak  és  az
elhangzottak  alapján  nincs  meggyőződve,  hogy  a  tervkészítés  nem  képezi
közbeszerzés tárgyát. Kéri a Közbeszerzési Bizottság összehívását és döntését,
hogy szükséges-e vagy sem.

Enyedy  József javasolja  a  határozati  javaslatban  felelősként  megjelölni  a
polgármestert.

dr.  Horogh  Lajos javasolja,  hogy a  jogászok  vagy a  közbeszerzési  bizottság
vitassa  meg  a  kérdést,  mert  ahogy  ő  ismeri  a  törvényt,  sürgősségre  való
hivatkozást  nem  ismer.  Ha  van,  akkor  az  egy  kiskaput  jelent,  amely
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törvénysértéshez vezetne. A kérdést jogi úton kellene tisztázni.

Benedek Mihály elmondja, a hivatal jogászai újra átnézik az anyagot, hogy az
maximálisan  megfelel-e  a  javaslatban  foglaltaknak.  Ha  nem,  akkor  a
Közbeszerzési Bizottságot össze fogják hívni.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

228/KH/2005.(X.25.) számú határozat

Tárgy: Szakrendelő  rekonstrukció  2006.  évi  címzett  támogatási  pályázat
beadásához szükséges 2005. évi fedezet biztosítása

A Képviselő-testület  az  előterjesztésben  foglaltakat  megtárgyalta  s  az  alábbi
döntést hozza:

A Képviselő-testület  egyetért  a  Szakrendelő  rekonstrukció  2006.  évi  címzett
támogatási  pályázat  beadásával  és  ennek  érdekében  az  engedélyes  terv
elkészíttetésével. A terv készítésének pénzügyi fedezetét 13.200 E Ft-ot a 2005.
évi költségvetésében az év végi felhalmozási tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. évi költségvetés módosítása

-.-.-

Kiss  Sándor  alpolgármester  visszaadja  az  ülés  vezetését  Benedek  Mihály
polgármesternek.

14.) napirend

Javaslat az Almási Balogh Pál Kórházban nem nyilvános mentőhelikopter fel-
és leszállóhely kialakítására benyújtandó pályázati támogatásról szóló 463/SzÜ
205/KH/2005. (IX.27.) sz. határozat módosítására

dr. Eszenyi Géza ismerteti, hogy a korábban meghozott határozat módosítására
azért  van  szükség,  mert  a  pályázatot  nem a kórház,  hanem a fenntartója,  az
önkormányzat nyújthatja be.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság,  valamint  az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,



az abban foglaltak elfogadását támogatja.

Battyányi József kérdése, hogy a Tűzoltóságnál épült helikopter-leszállóval mi
történt?

Benedek Mihály felhívja Battyányi képviselő úr figyelmét, hogy kérdése nem
tartozik  a  jelenlegi  előterjesztéshez.  A tűzoltósági  leszállópálya  nyilvános,  a
kórháznál kialakítandó pedig nem.

dr. Eszenyi Géza ismerteti, feltétel a leszállóhely kialakításánál, hogy ne kelljen
egyéb járművet igénybe venni a betegszállításra. Így azt a kórház épületénél kell
megépíteni. Ez az egyik feltétele a sürgősségi betegellátó kialakításának, amire
szintén pályáztak.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

229/KH/2005.(X.25.) számú határozat

Tárgy: Az  Almási  Balogh  Pál  Kórházban  helikopter  fel-  és  leszállóhely
létrehozására  benyújtandó  pályázat  támogatására  hozott  határozat
módosítása

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

A  Képviselő-testület  463/SzÜ.  205/KH/2005.(IX.27.)  számú  határozatában
foglaltakat  módosítja  oly  módon,  hogy  a  sürgősségi  betegellátó  rendszer
fejlesztése keretében helikopter fel- és leszállóhely létrehozására kiírt pályázatot
– a kiírásnak megfelelően az intézményt fenntartó Ózd Város Önkormányzata
nyújtja be.

A módosítás az eredeti határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Felelős: a pályázat elkészítéséért: dr. Eszenyi Géza főigazgató
Határidő: azonnal

Felelős: a pályázat benyújtásáért, az önrész biztosításáért: Polgármester
Határidő: 2006. évi költségvetés elfogadása
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15.) napirend

Javaslat  az  ózdi  Központi  Ügyelet  szolgáltatásának  Ózd  Kistérség  Többcélú
Társulás területére való kiterjesztésére

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna ismerteti, a központi ügyeletté váláshoz szükség
van  a  megállapodásra,  valamint  a  diszpécserszolgálat  megszervezésére  is.  A
jelenlegi  előterjesztés  a  központi  ügyelet  kistérségre  történő  kiterjesztésére
vonatkozik, amelyet az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag támogatott.

dr. Pallagi Istvánné módosító javaslatot tesz: a megállapodás aláírójaként kéri
megjelölni  a  társulási  tanács  elnökét.  Javasolja  továbbá,  hogy  a  határozati
javaslatban  felelősnek  Kiss  Sándort  jelöljék  meg.  Ugyanezek  a  módosítások
érvényesek a következő napirendi pont esetében is.

Benedek Mihály kéri, a módosítással együtt szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról.

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

230/KH/2005.(X.25.) számú Határozat

Tárgy: Az ózdi  Központi  Ügyelet  szolgáltatásának  Ózd Kistérség  Többcélú
Társulás területére való kiterjesztése 

A  Képviselő-testület  a  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi
határozatot hozta:
A  Képviselő-testület  az  előterjesztést  elfogadja  és  felhatalmazza  az
alpolgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor alpolgármester

16.) napirend

Javaslat az ózdi Fogászati Ügyelet szolgáltatásának az Ózd Kistérség Többcélú
Társulás 12 önkormányzat területére való kiterjesztésére

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna ismerteti,  a  Társulási  Tanács  biztosítani
szándékozott a térségben élő lakosság számára az Ózdon történő ellátást, hogy
ne  kelljen  Miskolcra  menniük  azoknak,  akik  a  sürgősségi  ellátást  igénybe
akarják venni.  A jelenlegi  jogszabályi rendelkezések szerint  nem kötelezhető
Ózd város fogászati ügyelet kialakítására, csak a megyei székhelyű és megyei



jogú  városok  kötelezhetők  erre.  Pozitívumként  említendő,  hogy  a  pályázat
lehetőséget nyújtott a rendelő kialakítására, amelyre 6 M Ft állt rendelkezésre.
A  beruházás  és  fejlesztés  már  meg  is  valósult.  Szükséges  a  feladat-ellátás
érdekében, hogy az önkormányzat és a társulás a megállapodást megkösse. Az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
megállapodás elfogadását.

Benedek Mihály kéri,  szavazzanak az előző napirendnél  dr.  Pallagi  Istvánné
által tett korábbi módosítással együtt a határozati javaslat elfogadásáról.

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

231/KH/2005.(X.25.) számú Határozat

Tárgy: Az ózdi Fogászati Ügyelet szolgáltatásának az Ózd Kistérség Többcélú
Társulás 12 önkormányzat területére való kiterjesztése

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi hatá-
rozatot hozta:
A Képviselő-testület  az  előterjesztést  elfogadja  és  felhatalmazza az alpolgár-
mestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor alpolgármester

-.-.-

A Képviselő-testület a 17.) napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, anyaga külön
jegyzőkönyvben.

Nyerges Tibor képviselő úr megérkezett az ülésre.

18.) napirend

Javaslat a B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.)
helyiségigényének elbírálására

Benedek Mihály köszönti a Munkaügyi Központ képviselőjét. 

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

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

61



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

478/SzÜ 234/KH/2005.(X.25.) számú határozat

Tárgy: A B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.)
helyiségigényének elbírálása

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

1.) A Képviselő-testület a B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ (3530 Miskolc,
Mindszent  tér 3.)  részére  2005. november 1. napjától  - 2010.  október 31.
napjáig – pályázati eljárás lefolytatása nélkül - az Ózd, Vasvár út 125. alatti,
578  m2  alapterületű  helyiségcsoportból  257  m2  alapterületet  bérleti  díj
fizetése  nélkül,  321 m2 alapterületet  pedig  a  piaci  bérleti  díj  megfizetése
mellett biztosít. A bérlő köteles a helyiségcsoport fenntartási költségeit teljes
egészében megfizetni.

2.) A bérlő a piaci bérleti díjat az Ózdi Kirendeltségnek az 1. pontban
megjelölt épületbe történő beköltözését követően, míg a fenntartási költsége-
ket 2005. november 1. napjától köteles megfizetni. 

3.) A bérlő által a bérbeadó hozzájárulásával az ingatlanra fordított szük-
séges és hasznos értéknövelő beruházásnak a költségét a fizetendő bérleti díj-
ba be kell számítani. 
A bérbeszámítás alapja: a bérlő által  – a bérbeadó hozzájárulásával  - az
ingatlanra fordított szükséges és hasznos értéknövelő beruházás költsége. 
A bérbeszámítás mértéke: a fizetendő havi bérleti díj 50 %-a. 
Az  értéknövelő-beruházás  révén  létrejövő  dolog  az  önkormányzat
tulajdonába kerül.

4.) A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjét, hogy a
B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központtal fennálló bérleti szerződést a határo-
zatnak megfelelően módosítsa.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
PH Igazgatási Ügyosztály vezetője

Határidő: 2005. október 31.

5.) Ózd Város Önkormányzata – mint tulajdonos – megadja tulajdonosi
hozzájárulását ahhoz, hogy az Ózd, Vasvár út 125. szám alatti - 578 m2 alap-



terület – épületben a B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ (3530 Miskolc,
Mindszent tér 3.) felújítást, átalakítást végezzen az Ózdi Kirendeltség új
székhelyének kialakítása érdekében. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

19.) napirend

Javaslat a Kaszinóban lévő Műszaki Könyvtár állományának városi szintű hasz-
nosítására

Benedek Mihály köszönti Bánfalvi Lászlónét a Könyvtár igazgatóját.

Zsolnai  Piroska: mindenki  előtt  ismert,  hogy 2003-ban  tárgyalták  a  Kaszinó
épületének  állagromlása  miatt  a  könyvtár  állapotát.  Akkor  a  városi  könyvtár
munkatársait bízták meg, hogy válogassák szét, tisztítsák meg a könyveket. A
szakembereknek kellett javaslatot tenni az ott lévő könyvállomány városi szintű
hasznosítására.  Ezt  tartalmazza  a  jelen  előterjesztés.  A  könyvtár  dolgozói  a
könyvállományt  újra  átvizsgálták.  Egy  hónapja  folyik  a  nem kis  munka.  A
körülmények  sem  kedvezőek,  hisz  az  épületben  nincs  fűtés.  Az  anyagban
javaslatot  tesznek  arra  vonatkozóan,  hogy  a  kb.  15.000  kötetes
könyvállománynak mi legyen a sorsa. Szakemberek javaslata alapján készült az
előterjesztés,  amely  tartalmazza,  hogy  az  ott  lévő  könyvek  3  helyre  fognak
kerülni. Egy része a Városi Múzeumba, egy másik része az ipari  szakképzést
folytató iskolákba, egy harmadik része pedig a Városi Könyvtárba. Helyileg a
könyvek  egy  része  kerül  a  Múzeumba,  egy  másik  része  pedig  a  muzeális
értékűek  visszakerülnek  a  Kaszinó  épületébe  a  Műszaki  Könyvtárba,  de  az
állomány is a Múzeumhoz fog tartozni.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

475/SzÜ 235/KH/2005. (X. 25.) sz. határozat

Tárgy: A  Kaszinóban  lévő  Műszaki  Könyvtár  állományának  városi  szintű
hasznosítása

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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1/a.) A Képviselő-testület megbízza a Városi Könyvtárt a Műszaki Könyvtár ál-
lománya városi szintű hasznosításának lebonyolításával az előterjesztésben
javasolt megosztás szerint.

1/b.) A munka elvégzése során felmerülő költségekre 100 ezer forintot biztosít a
Képviselő-testület.

Határidő: azonnal
Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője

PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Városi Könyvtár igazgatója

20.) napirend

Tájékoztatás az Ózd, Vasvár út 3-27. sz. alatti üzletház felújításának előkészíté-
séről

dr. Szemere Endrének három módosító javaslata van. Az egyik a határozati ja-
vaslat bevezető mondatában a „határozatok” szó helyett „határozat” szó kellene,
a második módosítás az 5.) pontot érinti, mely szerint bele kellene írni a határo-
zat számát is, amit hatályon kívül helyeznek. Ennek alapján az 5.) pont helyesen
így  lenne:  „A  jóváhagyás  napjától  a  2005.  szeptember  27-i  208/KH/2005.
(IX.27.) sz. határozatot jelen határozat hatályon kívül helyezi…”. A harmadik
módosítás az előterjesztés indokolás részét érinti. Az utolsó előtti bekezdésben
a „…módosítani úgy, hogy az egyes részfeladatok határidői egy hónappal elto-
lódnak.” rész helyett a „…javasoljuk hatályon kívül helyezni.” szövegrész ke-
rülne.

Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési, a Pénzügyi, valamint a Városfej-
lesztési- és üzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottsági
ülésen elhangzott  egy módosító javaslat,  hogy ne tájékoztatóként  szerepeljen,
hiszen van határozati javaslata. A tartalommal egyetértettek, szinkronban van a
korábban hozott határozattal, ezért a három bizottság egyhangúlag javasolja el-
fogadásra. 
Benedek Mihály kijelenti,  az SZMSZ nem tiltja,  hogy egy tájékoztatónak le-
gyen határozati javaslata, ezért kéri vonja vissza a módosító javaslatát. 

Erdősi János visszavonja a javaslatát.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról az elhang-
zott módosításokkal együtt.

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



437/SzÜ 236/KH/2005. (X. 25.) sz. határozat

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

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

4. Az  engedélyezési  tervet  és  a  tervezői  költségvetést  a  Képviselő-testület
előzetesen  jóváhagyja.  A  tervet  egyeztetni  kell  az  épületegyüttes
tulajdonosaival és az egyes üzletek bérlőivel, az egyeztetésről és a javasolt
módosításokról összefoglalót kell készíteni a Képviselő-testület ülésére.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: 2005. november 30.

5. A  Képviselő-testületi  jóváhagyásnak  megfelelően  el  kell  készíttetni  a
felújítás  kiviteli  tervét.  A terv készítésére  az üzletek eladásából  származó
bevétel a fedezet. 

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: 2006. január 31.

6. A felújítás kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárást kell kiírni.

Felelős: Közbeszerzési Bizottság elnöke
Határidő: 2006. február 28.

7. A  beruházást  a  közbeszerzési  eljárással  kiválasztott  kivitelezővel  le  kell
bonyolítani.

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

8. A jóváhagyás  napjától  a  2005.  szeptember  27-i  208/KH/2005.(IX.27.)  sz.
határozatot  jelen  határozat  hatályon  kívül  helyezi.  (Tárgya:  Javaslat  Ózd,
Vasvár út 3-27. sz. alatti üzletsor felújításával összefüggő feladatokra)

21.) napirend

Tájékoztató az ózdi hulladék átrakó megvalósításának helyzetéről

Suszter  Sándor megindokolja,  hogy  a  tájékoztató  tartalmában  miért  bővebb,
mint a címe mutatja. Korábban testületi igény fogalmazódott meg arra vonatko-
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zóan, hogy a képviselők bővebb információt kapjanak a hulladékgazdálkodás
helyzetéről,  a Sajó-Bódva Völgye Önkormányzati  Társulás beruházásának je-
lenlegi állásáról.  Ennek a részleteivel bővült  a tájékoztató. Másik ok, hogy a
címben szereplő téma, ami a hulladék átrakó helyzetéről  szólna,  olyan kevés
tényt tartalmaz, amely nem tett volna ki egy érdemi tájékoztatót. Az ezzel kap-
csolatos beruházás egy kicsit csúszik, ez év vége helyett jövő év első felében
várható  a  megvalósulás.  A  hulladékudvarok  tervei  elkészíttetésének  hiánya
okozza a csúszást. Ettől függetlenül a beruházás jól halad. Örömmel ad tájékoz-
tatást arról, hogy a két új hulladékgyűjtő gépjármű megérkezett a városba, ebből
az egyik már meg is kezdte a működését, a másik pedig hamarosan munkába
fog állni. Reméli, javulni fog a szolgáltatás színvonala. Körbead három fényké-
pet a sajókazai beruházásról és bárki megnézheti a képeket az interneten is az
anyagban szereplő internetcímen. 

Bertáné Várnay Ilona nagy örömmel olvasta az előterjesztést, hiszen a Gálvöl-
gye úti lakók szenvednek a szemétlerakó hely szagától. Bízik benne, hogy jövő
tavaszra az átrakó megépül és ezáltal a Gálvölgye úti lerakó megszűnik. Megkö-
szöni az ÓHG Kft. vezetőjének a működést, hiszen kevesebb a panasz a szemét-
szállítással kapcsolatban. 

Erdősi János: a Gazdaságfejlesztési, a Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési és
–üzemeltetési Bizottság meghallgatta az alapos, részletes tájékoztatót és tudo-
másul vette azt. 

dr. Horogh Lajos egy alapos, jó előterjesztésnek tartja. Jelentős, 2,3 M Eurós
költségtúllépés tapasztalható a megvalósításnál és véleménye szerint gondot je-
lent az időben való csúszás is. Nem érti, hogy fordulhat ilyen elő.

Benedek Mihály a jelenlegi információi alapján megpróbál válaszolni a kérdé-
sekre, mint a Sajó-Bódva Völgye Önkormányzati Társulás alelnöke. Az időpont
csúszás azért van, mert több önkormányzat, Ózdtól eltérő módon nem készítette
el a környezetvédelmi és rekultivációs tervét, hiszen a Társulás több mint 90 ön-
kormányzatot foglal magába. Az Európai Uniós pályázat időpontjától a projekt
megvalósításáig az idő előrehaladtával az árak emelkedtek és ezért kerül többe a
kivitelezés. Abban az időszakban annyiért meg lehetett volna oldani, de a köz-
beszerzési eljárások drágították meg, az áremelkedések, értékdrágulások miatt.
Ennek ellenére ez a beruházás amikor létrejött, egy olyan célt fogalmazott meg,
hogy az érintett települések kommunális hulladékának európai szintű elhelyezé-
se, tárolása, elszállítása valósuljon meg. Átolvasva az anyagot úgy látja, hogy
határozott  igény merült  fel  a beruházás megvalósítására. Komolyan gondolja,
hogy az a konzorcium, ami létrejött a program megvalósítására, egy jó színvo-
nalú társaságot és körülményt fog teremteni. Ezáltal Ózdon megszűnik a Gál-
völgye úti hulladéklerakó telep és egy átrakóállomás épül. A szelektív hulladék-
gyűjtő udvarok is emelni fogják a város tisztaságát.  Végezetül  megköszöni a



munkát az ÓHG Kft. ügyvezetőjének és kéri a testületet vegye tudomásul a tájé-
koztatót.

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.

22.) napirend

Beszámoló az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság munkájáról

Nagybalyi Géza úgy véli, az írásos anyag világos, áttekinthető és egyértelmű.
Megköszöni a bizottság tagjainak munkáját. A bizottság speciális munkát vé-
gez, a külső tagok jogi végzettségűek és nekik is megköszöni a rugalmas maga-
tartást, amellyel a bizottság munkáját segítették. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

268/SzÜ 237/KH/2005. (X. 25.) sz. határozat

Tárgy: Beszámoló az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság munkájáról

A Képviselő-testület az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság eltelt időszakban vég-
zett munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalta és az abban foglaltakat jóvá-
hagyta.

-.-.-

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

-.-.-

23/A.) napirend

Tájékoztató a BAZ Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételéről

Benedek Mihály elmondja, a szóbeli előterjesztés mellékleteként kiosztásra ke-
rült egy anyag. Az első levelet a BAZ Megyei Közigazgatási Hivatal főosztály-
vezetője dr. Kiss György küldte a képviselő-testületnek. Bízik benne, hogy min-
denkinek sikerült a szünetben átolvasni a levelet. A második egy levél-tervezet,
amely a rendelkezésre álló információk és vélemények alapján készült. Ezen a
tervezeten még lehet módosítani, de november 15-ig dr. Kiss Györgynek meg
kell küldeni a végleges szövegét. Az anyag tartalmaz még egy határozati javas-
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latot is, amelyet ajánl a testület figyelmébe. Kéri, hogy ezzel kapcsolatban min-
denki mondja el a véleményét, álláspontját.

dr. Horogh Lajos véleménye szerint, mivel jogi kérdésekről van szó, hosszabb
időt venne igénybe az anyag áttanulmányozása. A Közigazgatási Hivatal levele
a Sárli  teleppel  kapcsolatban azt kifogásolja,  hogy az ingatlan versenyeztetés
nélkül lett eladva. A válaszlevél arra szorítkozik, hogy volt egy jogértelmezési
gond és ezért nem tudta az önkormányzat kezelni a problémát. Az államháztar-
tási  törvény 2004-ben rendelkezésre állt.  A 2005. évi  költségvetés  2004. no-
vemberében rendelkezésre állt. A költségvetés egyértelműen tartalmazza, hogy
az Áht. előírásaival összhangban a vagyonrendeletben a 20 M Ft értékhatár fe-
letti ingatlanokat versenyeztetni kell. Véleménye szerint az Áht. és a költségve-
tési  rendelet  áttanulmányozása  után  mindenki  egyértelműen  megállapíthatta,
hogy nincs más értelmezési mód, mint a jogszabályi értelmezés. Eredménytele-
nek voltak azok a kísérletek, amelyek azt próbálták bizonyítani, hogy a törvényi
hely félreértelmezhető. Ettől a hibától függetlenül elmondja, a testület döntött
2005. március 1-jén az ingatlan értékesítéséről, a szerződés a céggel meg lett
kötve március 31-én és a cég 19 nap múlva már el is adta. Ha versenyeztetnek,
akkor  ez  elkerülhető  lett  volna.  Internetről  sikerült  megszereznie  azt,  hogy
mennyiért adták el az ingatlant. Az interneten 12 M Eurós árat tüntettek fel, ami
300 M Ft-os összegnek felel meg, viszont ez nem biztos információ. Az is rajta
volt az interneten, hogy ez a cég még Kecskeméten is vett egy 3,2 ha területet
520 M Ft-ért, ahol versenyeztetés volt. Úgy véli, ha itt is megtörténik a verse-
nyeztetés, sokkal magasabb áron tudták volna értékesíteni. Szerinte jegyző úr és
polgármester úr utánajárhatna annak, hogy pontosan mennyiért adták tovább a
földterületet. Ők ezt az információt meg tudnák szerezni és ezt követően hason-
lítsák össze a két értéket. Ez alapján rájönnek, mennyivel magasabb értéken el
lehetett volna adni az ingatlant. Számára nem az a lényeges, hogy a Közigazga-
tási Hivatalnak igaza van, vagy nincs, hanem az elmaradt haszon, ami egy kö-
rültekintő  versenyeztetés  és  vagyonértékelést  követően elkerülhető lett  volna,
ezáltal  az önkormányzati  vagyon nem csökkent,  hanem gyarapodott  volna. A
Távhővel kapcsolatos indokolásban egy hibát lát. Ez nem történt meg. A közbe-
szerzési törvény kimondja, ki köteles a közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az ön-
kormányzat a tulajdonos, ezért neki kellett volna versenyeztetni. A tanulság az,
hogy minden értékesítésnél alaposan, körültekintően, jogilag megfelelően kell
eljárni. 

Kiss Sándor figyelmezteti Horogh Lajos képviselőt, hogy a második hozzászó-
lására szánt időt is elhasználta. 

Fazekas Zoltán: a rendelkezésre álló idő nem volt elég a kiosztásos anyag ala-
pos áttanulmányozásához. A Közigazgatási Hivatal három témakörben, három
határozatot talált jogsértőnek. Ezek közül az első, a már említett Sárli telepi in-
gatlanra vonatkozik. Ezzel kapcsolatban a válaszlevél is megállapítja, hogy va-



lóban törvénysértés történt, hiszen az érvényben lévő rendeletben foglaltakhoz
képest  nem megfelelően  történt  az  értékesítés.  A  válaszlevél  ide  vonatkozó
pontját nem tudja elfogadni, hiszen a Közigazgatási Hivatal egyértelműen azt
írja, hogy a jogszabálysértő állapotot meg kell szüntetni. A válaszlevél pedig azt
tartalmazza, hogy az értékesítést  követően olyan visszafordíthatatlan folyama-
tok történtek, amelyek miatt a jóhiszeműen és ellenérték fejében, az ingatlan-
nyilvántartásban jóhiszeműen bízva jogot szerző építtető orvosolhatatlan érdek-
sérelmet szenvedne, ezért nem áll módjukban megszüntetni a jogszabálysértő-
nek tekintett állapotot. A 2. pont a Távhő Kft. és a Sinergy Kft. között létrejött
szerződést kifogásolja, hiszen annak egy része hőenergia vásárlásra irányul, a
Közigazgatási Hivatal ezt is egyértelműen kifejti, hogy így a közbeszerzési eljá-
rás kötelező lett volna. Itt van egy hosszadalmas jogi magyarázat, amelyet re-
mélhetőleg a Közigazgatási Hivatal elfogad. Nekik kell majd mérlegelni, hogy
vajon a Távhő Kft. a közbeszerzési törvény hatálya alá esik, vagy nem. Fentiek
alapján javaslata az, hogy a határozati javaslat elfogadásával várják meg a Köz-
igazgatási Hivatal válaszlevelét, hogy el tudják-e fogadni az Önkormányzat ál-
tal tett intézkedéseket és csak ezután kerüljön sor a határozati javaslat elfogadá-
sára.

Rontó József: az önkormányzat történetében először kerül sor ilyen súlyos ügy
tárgyalására, aminek a tanulságait le kell vonni a testületnek és mindenkinek,
aki ebben részt vett. Közvagyonról van szó és a közvagyon a városé. Az értéke-
sítésre törvényi előírások vannak, amelyeket be kell tartani. Megítélése szerint a
közbeszerzési, illetve a versenyeztetési eljárás azért van, hogy a közérdek érvé-
nyesüljön. Nem érti,  hogy fordulhatott  elő olyan, hogy Ózd város a jelenlegi
helyzetében elad egy ingatlant törvénysértő módon, ugyanezt az ingatlant valaki
megveszi  többszörös  áron 19 nap múlva.  Megdöbbentő  állapot,  hogy kötnek
egy szerződést az Aldi Kft-vel és 90 M Ft-os sikerdíjat kell kifizetni, mikor az
egész város tudja, hogy az alpolgármester úr tárgyalt,  ő intézte el a céggel a
megvásárlást.  Szerencsésnek tartja,  hogy szóltak és idejében leállították ezt a
dolgot.  A Sinergy Kft. és a Távhő Kft.  közötti  szerződéssel  kapcsolatban el-
mondja, egyértelműnek tartja, hogy a közbeszerzési törvény szerint kellett volna
eljárni. A válaszlevélben lévő jogi fejtegetést képtelenségnek tartja. Az önkor-
mányzat 100 %-os tulajdonosa a cégnek, tehát a törvényt alkalmazni kellett vol-
na. Úgy véli, nem kerülhető el bizonyos felelősségre vonás, a testület nem mű-
ködhet tovább úgy, hogy látszólag minden rendben van és sorban állapítják meg
a törvénytelenségeket. 

Nyerges Tibor a válaszlevél  közepén lévő bekezdéssel  kapcsolatban szeretne
kérdezni. Ebben az van, hogy „Hivatalos tudomásom van arról, hogy Ózd Város
Jegyzője megbízásából a PH Műszaki Ügyosztálya már 2005. szeptember 12-én
kiadta az építési engedélyt az új tulajdonos részére…. Az engedély kiadása előtt
megkeresett  szakhatóságok a szükséges  hozzájárulásokat  megadták.  Mivel  az
érintett ügyfelek fellebbezéssel nem éltek, az építési engedélyről szóló hatósági
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határozat 2005. október 4-én – a törvényességi észrevétel átvétele előtt – jog-
erőre emelkedett.” A kérdése az időpontokra vonatkozna. A Közigazgatási Hi-
vatal levele 2005. szeptember 29-én kelt és a Posta általában 2-3 nap alatt eljut-
tatja a leveleket a címzetthez, itt pedig 6 napról van szó. Mi ennek az oka?

Boda István néhány hozzászólásra reflektálna. Rontó József az a mondata, mi-
szerint még szerencse, hogy leállították a dolgot, - nem tudja mit jelent. Örül an-
nak,  hogy a képviselők  egy része tájékozott,  annak már nem örül,  hogy úgy
tesznek, mintha nem volnának azok, hiszen Fazekas Zoltán kevésbé tájékozott-
nak mutatja magát, holott a bizottsági ülésen már egyértelműnek tűnt ennek az
ellentétje. Örül neki, hogy ismertették a levélben foglaltakat, hiszen ez nem tit-
kos, nem örül viszont annak, ahogy a televízióban ezt felvezették, valamint an-
nak sem, hogy néhányan semmit nem tartanak drágának ahhoz, hogy személyes
haragjukat levezessék, akár a város fejlődését sem. Továbbá nem tartja a Sárli
telep eladásáért kapott összeget kevés pénznek, azon túl, hogy 15 éve nem kel-
lett senkinek az a terület. Az állam rájuk hagyta ezt a területet és sokáig csak re-
kultivációs problémaként vetődött fel azzal, hogy óriási pénzbefektetésre lenne
ott szükség. A válaszlevél 1. pontjával kapcsolatban elmondja, ott valóban volt
jogértelmezési probléma, de a dolog lefutott és a város érdekét szolgálta, hiszen
egy eddig használhatatlan területet tudtak értékesíteni. Visszafordítani nem le-
het. Egyes képviselők szépen felvezették a dolgot, felelősségre vonást követel-
tek, a televízió pedig közvetíti. Végezetül javasolja elfogadni a válaszlevelet. 

Filipcsin  Károly elöljáróban megjegyzi,  Rontó  úr  említette,  ilyen  súlyos  ügy
még nem volt  testület  előtt,  viszont  még feljelentgetések  sem voltak,  hanem
próbálták megbeszélni a problémákat egymás között és nem kivinni pályán kí-
vülre. Az a véleménye, hogy a jelenleg kialakult helyzetben, mikor egy-két kép-
viselő úton,  útfélen igyekszik megalázni  a másként  gondolkodókat,  meg sem
várva a feljelentések végkimenetelét, a tévében is törvénytelenséggel vádol egy
többséget,  az  több,  mint  gusztustalan.  Azt  gondolják  egyes képviselők,  hogy
sem a jogászok, sem a szakemberek nem hozzáértők, csupán személyesen érte-
nek mindenhez.  Az előkészítés  során  lenne  szükség  ilyen aktív  ténykedésre,
mint a jelentgetéseknél. Amikor képviselők lettek, sokan elfogadták a hivatal
szakértelmét. Itt egy-két képviselő, nem számítva milyen áron, de mindent elkö-
vet a fejlesztés meggátolásáért. A Sárli teleppel kapcsolatban elmondja, koráb-
ban 1 Ft-ért is eladták volna a területet, csak valaki megvette volna. Most pénzt
is kaptak érte és 120 embert fognak ott foglalkoztatni. Jó lenne, ha egy kicsit
visszafogottabb, gyűlölettől mentesebb tevékenységet folytatnának egyes képvi-
selőtársak.

Fazekas Zoltán úgy gondolja, hogy az előtte szólókat nem kell a képviselői eskü
szövegére emlékeztetni, amelyben többek között az is szerepel, hogy a képvise-
lő a város érdekét szem előtt tartja, illetve a törvényességet betartja és betartatja.
Valóban tudomása volt a levélről, de a levél szövegét nem látta és azért tette



szóvá, hogy annak ismerete nélkül ne döntsenek. Nincs kifogása az ingatlan ér-
tékesítések ellen, örül neki, hogy Tesco és Interspar fog letelepedni Ózdon.

Rontó József szerint a jogállamiság normáit példamutatóan kell betartani az ön-
kormányzatoknak.  Emlékeztet  arra,  hogy képviselő-testületi  ülésen  elmondta,
működési zavarok jellemzik a testület működését és próbálják meg kiküszöbölni
ezeket, hiszen a tanulságokat hasznosítani kell. 

Kovács Béla  véleménye szerint,  ha tudtak a levélről egyes képviselők, akkor
csak három helyről tudhattak, vagy a Közigazgatási Hivatalból, vagy a Polgár-
mesteri Hivatalból, vagy esetleg a feljelentő saját maga megkapta a reagálást.
Tíz évvel ezelőtt egy miskolci tárgyalás szerint, 100 M Ft-ot kellett volna az ön-
kormányzatnak a Sárli telep megtisztítására áldozni. Nem tartja bűnnek, hogy
ezt a területet eladták. Ha 1 Ft-ért adták volna el, már az is eredmény lett volna.
Örült volna neki, ha annak idején a felszámoló 1 Ft-ért ideadta volna a Kaszi-
nót, az Olvasót vagy a Kohász Üdülőt. Éveken keresztül tárgyaltak eredményte-
lenül, az akkori vezetés kínlódott azért, hogy megmentsen valamit a városból.
Vannak hibák, de az követ el hibát, aki dolgozik. Korábban is előfordultak hi-
bák, fizettek már ki végkielégítéseket, foglalókat, voltak jogértelmezési problé-
mák. Biztos, hogy a Hivatal túlterhelt, tény és való, hogy körültekintőbb maga-
tartásra lenne szükség, viszont nem kellene szándékosan gerjeszteni és a hitelét
rontani az önkormányzatnak. Emiatt már lépett vissza mostanában vevő a terve-
zett ipari park területén. Ő inkább az ügyek kezelését szeretné normálisabb me-
derbe szorítani. 

dr. Horogh Lajos elmondja, a testület rendeletben határozta meg az értékhatárt.
A régi  testülettől  eltérően,  magasabb értékhatárt  állapítottak  meg azért,  hogy
minél kevesebbet kelljen versenyeztetni. Mivel követtek el törvénysértést, rend-
be kell tenni a dolgokat, mint ahogy rendbe kellett tenni a Zeneiskola dolgát is.
Véleménye szerint jobb a hibákra felhívni a figyelmet, hiszen ha ezt nem teszik
meg, nem tudják hol a hiba. Nála van az Ózdi Közélet 1999. július 23-i száma,
ahol Benedek Mihály nyilatkozik. Megkérdezték tőle, hogyan értékeli  a helyi
önkormányzatot, mire ő azt válaszolja, gyengének, közepes szintet sem elérő-
nek. Saját maga is mindig elmondta, ő hogyan látja a dolgokat. és hibázott a
Sárli telep eladásánál is, hiszen maga is megszavazta, nem szólt érte, nem hívta
fel a figyelmet. Szerinte kellene egy informális ülést tartani, ahol őszintén el-
mondhatnák a véleményüket. 

Erdősi János:  eddig nem esett szó a Közigazgatási Hivatal levelének előzmé-
nyeiről. Információi szerint két képviselő tett bejelentést a Közigazgatási Hiva-
talnál. Szomorúnak tartja, hogy valaki elfelejtve a beiktatáskor tett esküt, mely
szerint Ózd város érdekében cselekszik, hátba támadja a városát, a képviselő-
testületet. A feljelentésben szereplő témák egy részét egyhangú szavazással fo-
gadták el. A városi televízió nyilvánossága előtt a képviselő támogatja a város
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fejlődését, majd saját magának is ellentmondva ugyanezért feljelenti a város ve-
zetését és keresztbe akar tenni a munkahelyteremtő beruházásoknak, hiszen 400
fő munkahelyéről van szó. A feljelentőkkel ellentétben ő bízik a Hivatal jogá-
szainak, ügyosztályvezetőinek szaktudásában, elfogadja a véleményüket. Meg-
ítélése szerint, a bejelentésekben szereplő témák közül egy sincs, ami ne lenne
orvosolható. Aki dolgozik, követ el hibákat, amiket nem szégyen elismerni és
kijavítani. Ezeket a hibákat nem kell szándékosnak, rosszindulatúnak venni és
politikai céllal felhasználni. Ha a feljelentőkre hagyatkoznának, akkor a város
nem fejlődne. 

Benedek  Mihály egyetért  Horogh  képviselő  úrral,  hiszen  maga is  azt  vallja,
hogy a hiba elkövetése nem bűn, egy hiba beismerése és kijavítása megbocsát-
ható cselekedet, de egy rossz döntés mellett évekig kitartani az bűn. A jogértel-
mezéssel  kapcsolatban kifejti  és idézi a Magyar Köztársaság költségvetéséről
szóló 2004. évi CXXXV. tv. 7. § (1) bekezdését, ami miatt a jogászok között,
valamint a Közigazgatási Hivatal között is egy jogértelmezési probléma merült
fel. Ezt követően írt a belügyminiszter asszonynak egy levelet, melyben kérte,
fejtsék ki az álláspontjukat, hiszen a város, éppen azért, hogy a munkahelyte-
remtő beruházásokat támogassák és ne kelljen még pályázatra is kényszeríteni a
beruházókat, magas összegben határozta meg a vagyonrendeletben az értékha-
tárt. Időközben, amikor még erre a levélre nem kaptak választ, megérkezett az
első kifogás a Közigazgatási Hivataltól, majd június 24-én dr. Bujdosó Sándor
önkormányzati helyettes államtitkár úr képviseletében dr. Balázs Istvánnak az
Önkormányzati Hivatal vezetőjének levele, amelyben leírja, a 20 M Ft-os jogér-
telmezés lesz az egységes, de kétségtelen, hogy az Áht. 108. § (1) bekezdésének
szövegezése zavaró, hiszen olyan jogértelmezés is elképzelhető, mely szerint a
vagyontárgy értékének  meghatározásában  az  önkormányzat  rendeletének  van
elsőbbsége.  Ezt  a  véleményt  időközben  a  helyi  jogalkalmazók is  elfogadták,
ezért megváltoztatták a vagyonrendeletet. Ez március 1-je után történt. Azt gon-
dolja, a törvényességet minden esetben, úgy a Hivatal dolgozói, mint a bizottság
tagjai, a legjobb tudásuk szerint próbálják betartani és betartatni. Nem hibáztatja
azt, aki bejelentést tett a Közigazgatási Hivatalba, hiszen fel kell hívni a figyel-
met, de előtte az előkészítés során, ha értékes javaslatai vannak, jöjjön el ide, az
ügyosztályokra vagy a bizottság ülésére és mondja el a véleményét a készülő
anyaggal kapcsolatban. Mondja el, ha szerinte valami törvénytelen. Ez korrek-
tebb és a várossal szemben is ésszerűbb eljárási forma. Azt ígérték, hogy meg-
próbálják a várost egy új fejlődési pályára állítani. Azt is tudja, - hiszen több
mint 10 éve van a politikai közéletben – hogy a politika mindenhová beférkő-
zik, de ha Ózd városában elkezdenek politizálni, elkezdik a képviselő-testület-
ben az egymás elleni  acsarkodást,  azzal  ártanak a városnak.  A testület  tagjai
vállalkoztak egy feladatra, azt kéri, hogy ezt a vállalkozást mindenki a legjobb
tudása szerint próbálja elvégezni és megfelelni annak, amit elképzel. Úgy nem
működik, hogy rohangálnak fűhöz, fához, az viszont működne, hogy kihasznál-
va Horogh képviselő úr felkészültségét, Rontó képviselő úr 12 éves önkormány-



zati múltját, Boda, Filipcsin képviselő urak elmúlt években végzett munkáját,
együtt, ésszerű javaslatokkal próbálják előremozdítani a város fejlődését. Fon-
tos, hogy egymásnak a tiszteletet megadják. Senki nem vágyik arra, hogy szük-
ség legyen a város vagyonának 50 %-os áron való értékesítésére, mint ami után
az említett 1999. évi nyilatkozatát is tette. Az akkori önkormányzat felértékelte
az önkormányzati bérlakásokat, nem lakás célú ingatlanokat, azonnal adtak 30
% kedvezményt, ha valaki megvásárolta, majd további 50 %-ot ha valaki kész-
pénzzel kifizette. Ez volt az elherdálása a város vagyonának. Ezért értékelte az
akkori újságban úgy a munkát. Most arra van lehetőségük, hogy a testületi ülé-
sen több mint 100 M Ft-ot fordítsanak jogos lakossági igények kielégítésére, ez-
zel szemben azt mondják, elherdálják a város vagyonát. Most, amikor a beruhá-
zások összegének figyelembe vételével, az értékesítések ellenére a város vagyo-
na 6,7 %-al gyarapodott.  Sem egy osztályvezetőt,  sem egy bizottsági  elnököt
nem sért,  ha egy képviselő odamegy és kéri,  beszéljék meg a dolgot,  mert ő
rossznak látja. Ezt kérte az alakuló ülésen, amikor elmondta a programot, ezt
kérte akkor is, amikor a bizottsági elnökökkel a 4 éves ciklusprogramot megfo-
galmazták. Igaz, másképpen fognak megvalósulni a dolgok, hiszen az idők vál-
toznak. Kéri a képviselőket, mindenki csak annyi jóindulatúságot feltételezzen a
többiekről, mint amennyit önmagának elvár. Azt szeretné, ha a testület tényleg a
város érdekében és nem a politikai hovatartozás miatt végezné a munkáját és
mindenki próbálna a testület tagjaként dolgozni. Ha fontosabb Ózd városa, mint
a politikai hovatartozás, többet fognak tudni használni a városnak. Ezért vállal-
ták ezt a feladatot.  A határozati  javaslattal  kapcsolatban elmondja, tekintettel
arra, hogy itt különböző vélemények elhangzottak, indítványozza a testületnek,
- mivel november 15-ig jogilag megalapozott, korrekt választ kell adni a Köz-
igazgatási Hivatalnak - hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, miszerint
a Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságot, hogy
módosítás esetén a válaszlevél végleges szövegét hagyja jóvá. Ebben az esetben
nem kellene rendkívüli  testületi  ülést összehívni.  Abban a bizottságban olyan
képzett jogászok vannak, akik képesek egy jogilag megalapozott és a Közigaz-
gatási Hivatal számára elfogadható választ jóváhagyni. 

Nyerges Tibor ügyrendben kér szót. Volt egy kérdése, amelyre nem kapott vá-
laszt és a döntésében befolyásolhatja a válasz. 

Benedek Mihály válaszában elmondja,  a  Közigazgatási  Hivatal  levelén szep-
tember 29-i dátum szerepel, de október 6-i dátummal lett iktatva és amikor ő ezt
megkapta, elolvasta és átadta jegyző úrnak, tehát az október 6-a az érkezés és az
iktatás dátuma.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett az alábbi ha-
tározatot hozza:
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46/SzÜ 238/KH/2005. (X. 25.) sz. határozat

Tárgy: Tájékoztató  a  BAZ  Megyei  Közigazgatási  Hivatal  törvényességi
észrevételéről

A Képviselő-testület  fenti  tárgyú szóbeli  előterjesztésben  foglaltakat  megtár-
gyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a válaszlevél tartalmát tudomásul veszi, ugyanakkor felha-
talmazza az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságot,  hogy módosítás esetén 2005.
november 15-ig a BAZ Megyei Közigazgatási Hivatalnak írt válaszlevél végle-
ges szövegét hagyja jóvá.

-.-.-
dr. Horogh Lajos ügyrendben kér szót, mivel személyes érintettség révén a sza-
vazás után van lehetőség kifejtenie a véleményét. Nagyra értékeli, amit polgár-
mester úr elmondott.  2004.  januárjában két  aláírással  egy 10 oldalas  anyagot
terjesztettek be, amelyben kérték, beszéljék meg az abban előforduló dolgokat.
Akkor összehívtak egy rendkívüli ülést, ahol leszavazták az anyagot, nem került
megvitatásra. Az ebben lévő problémákat elő kellene venni és egyeztetni, tisz-
tázni a dolgokat. Ha akkor megtárgyalják, ma nem tartanak itt. Kéri, mutassák
meg a Lampert Mónikának írt levelet, annak a dátumából kiderül, időben intéz-
kedtek-e.

Benedek Mihály: a testületi ülést követően megmutatja a levelet. 

23/B.) napirend

Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. részéről osztalékelőleg kifi-
zetésére

Filipcsin Károly: a Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, va-
lamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és többségi szavazat-
tal támogatta az elfogadását. 

Fazekas Zoltán: az előző napirendnél nem győzték meg arról, hogy törvényesen
történt a Távhő Kft. és a Sinergy Kft. közötti szerződéskötés, hiszen a Közigaz-
gatási  Hivatal  álláspontja a közbeszerzési  törvény megsértését foglalja magá-
ban. Véleménye szerint,  ezt a napirendet mindaddig el kellene napolni,  amíg
egyértelmű és törvényes állásfoglalás nem lesz.

dr. Csiszár Miklós jelzi a képviselő-testület felé, hogy a Közigazgatási Hivatal
levele a Távhő Kft. ügyével kapcsolatban úgy szól: „A Kbt. 318. § (1) bekezdé-



se szerint a közbeszerzésekre-, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó sza-
bályok megsértése miatt indult eljárások lefolytatására a Közbeszerzési Döntő-
bizottság  rendelkezik  hatáskörrel.  Az  eljárás  kezdeményezésére  vonatkozó
szubjektív és objektív határidők ugyanakkor már fenti kérdésekben hivatalunk
számára is leteltek, így a tapasztalt jogszabálysértést csupán a hasonló esetek jö-
vőbeni elkerülése céljából jelzem.” Ez azt jelenti, hogy a jövőben kerülni kell a
hasonló jogsértést. Polgármester úr levelében jelzi, hogy nincsenek azonos né-
zeten, de ez gyakorlatilag jogelméleti kérdés és valójában az ügy szempontjából
már nincs jelentősége. Úgy látja, hogy az előterjesztést mindenképpen el lehet
fogadni. 

Fazekas Zoltán nem ért egyet Jegyző úrral. Ő úgy értelmezte, hogy a Jegyző úr
által idézett szöveg az előtte való sorokra, a 95/KH/2004.(V.20.) számú határo-
zatra, az Aldi Kft-vel kötött szerződésre vonatkozik, ahol szintén megállapítot-
ták a törvénysértést. A Távhő Kft és a Sinergy Kft. közötti szerződésnél a Kbt.
különös  eljárási  szabályai  szerint  kellett  volna  eljárni.  Mivel  ez  nem történt
meg, aggályosnak tartja az osztalékelőleg kifizetését.

dr. Horogh Lajosnak kérdései vannak Lázár Lajos ügyvezető úrhoz. A mérleg
„A” változat eszközök részénél a 12. sorszám alatt a műszaki berendezések, gé-
pek, járművek befektetett értéke több, mint 40 M Ft-tal csökkent annak ellenére,
hogy a beruházások, felújítások értéke majdnem háromszorosára nőtt. Mi az oka
a nagy értékcsökkenésnek, vagy a befektetett eszközök közül mit vontak ki? Az
aktívák második oldalán a 35. tételnél a követelések áruszállításból és szolgálta-
tásból a vevők felé 194 M Ft-ról 412 M Ft-ra nőtt. Mi az óriási növekedés oka?
A passzívák 58. tételénél az eredménytartalék tavaly 18.880 E Ft volt, most –12
M Ft. Mi az oka a csökkenésnek? A 89. tétel, az egyéb rövid lejáratú kötelezett-
ségek 2,5-szeresére nőttek, véleménye szerint ennek oka a 200 M Ft, amelyet a
Sinergy Kft. a részükre átutalt. Azért kérdezi ezeket, mert így tisztábban látnak
és a nagymértékű eltérések választ igényelnek. 

Lázár Lajos válaszában elmondja, a leglényegesebb dolog az eltérések között,
hogy az előző évi eredmények egész éves eredmények, a mostaniak pedig csak
9 hónap adatait  tükrözik.  Másrészt  pedig a 250 M Ft-ot  most kapták meg a
Sinergy Kft-től és ez az összeg befolyásolja az eredményeket. Az 50 M Ft-os
csökkenés  pedig  a  mostani  értékcsökkenési  leírásból  ered.  De ha  szükséges,
részletesebben is válaszol.

dr.  Csiszár  Miklós Fazekas  Zoltán  felvetésére  válaszolva  elmondja,  az  általa
idézett  részben  benne van,  hogy „…Az eljárás  kezdeményezésére  vonatkozó
szubjektív és objektív határidők ugyanakkor már fenti kérdésekben hivatalunk
számára is leteltek, ...”. Tehát a szöveg vonatkozik a Távhő Kft-vel és az Aldi
Kft-vel kapcsolatos ügyre is. Továbbá a levél szerkezete is jelzi, hogy mind a
kettőre vonatkozik a megállapítás. Ha mégis rosszul értelmezték volna, akkor a
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Közigazgatási Hivatal további tárgyalásokat folytatna a jogászokkal. Ha bepe-
relne minket, abban az esetben a bíróság dönti el a jogvitát. 

dr. Horogh Lajos egyetért Jegyző úrral, itt egy dologban kellett volna intézked-
ni, a Sárli telep ügyében.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett az alábbi ha-
tározatot hozza:

366/SzÜ 239/KH/2005. (X. 25.) sz. határozat

Tárgy: Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. részéről osztalékelőleg kifize-
tése

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

1.) Az Ózdi Távhő Kft. 2005. szeptember 30-i közbenső mérlegét

1.226.063 E Ft mérleg főösszeggel,
   170.024 E Ft eredménnyel

jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület a 168.000 E Ft nyereség osztalékelőlegként történő ki-
fizetésével egyetért, melynek végrehajtásával az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető
igazgatóját bízza meg.

Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2005. november 15.

3.) Amennyiben az év végi mérlegbeszámoló elfogadása során az osztalékelő-
leg nem válik osztalékká, abban az esetben visszafizetendő, s visszamenő-
leg hitellé változik.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

-.-.-



24.) napirend

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

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

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

267/SzÜ 240/KH/2005. (X.25.) számú határozat

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásá-
ról 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.  szeptember  27.  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

Benedek Mihály elmondja, Nyerges Tibornak Miskolcon volt elfoglaltsága és
mivel  késve  érkezett  az  ülésre  nem  tudta  jelezni  a  hozzászólási  szándékát.
Kérte,  hagy olvashasson fel egy beadványt,  amelyet többen aláírtak és kéri a
testületet  vegye  azt  tudomásul.  Továbbá  jelzi  a  testületnek,  ma  kapott  egy
levelet  a Magyarok Világszövetségének elnökétől,  amely kiosztásra  is  került.
Már  szeptemberben  4  képviselőtől,  Nyerges  Tibortól,  Fazekas  Zoltántól,
Obbágy Csabától és Battyányi Józseftől kapott egy levelet, mely szerint a Duna
Televízióban megjelent  felhíváshoz csatlakoznak és támogatják a szervezetet.
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Bejelenti,  hogy  a  levél  átolvasása  után  ő  is  támogatandónak  ítéli,  bár  a
testvértelepülések más, egyéb csatornákon kapnak támogatást. Javasol 100 E Ft
támogatást a testület nevében a Székelyföldön árvíz sújtotta településeknek. 

-.-.-

Nyerges Tibor egy levelet ismertet, amely a Képviselő-testületnek, a Jegyzőnek,
a Műszaki és az Igazgatási Ügyosztálynak szól. Ezt a levelet az Ózd, Vasvár út
59-69.  szám alatti  lakók írták.  A levél  szerint  kérik  a jövőben,  hogy a rally
bajnokságot máshol rendezzék meg. Az indokaik, hogy a rally nézőközönsége
lelátóként használja a lépcsőházakat, megrongálják a lifteket, sőt a parkolóban
álló autókat is. Nem a rangos sportesemény megrendezése ellen van kifogásuk,
ennek  ellenére  keresni  kellene  egy olyan  helyet,  ahol  a  lakók  nyugalmának
megzavarása  nélkül  tudnák  megtartani  ezt  az  esemény,  például  a  Sárli  telep
környékén.  A  kérelmet  74  család  írta  alá,  melyet  a  testületi  ülés  után  a
címzetteknek át fog adni. Jövőre az előkészítés előtt ismét szót fog kérni ezzel
kapcsolatban.

-.-.-

Fazekas Zoltán a városi fizetőparkolási rendszer újabb problémái ellen szeretne
felszólalni.  Ez  évben  szaporodtak  a  fizetőparkoló  helyek,  de  nemcsak  a
hagyományos  parkolók  területén,  hanem  a  város  kezelésében  lévő
önkormányzati utakon is, például a Vasköz utca elején lévő szakaszon is, ahol
eddig megállni tilos tábla volt. Itt ez a tábla eltűnt és fizető parkolók kerültek
kialakításra. Most még egy ideiglenes járdafelújítás is nehezíti a közlekedést. A
Nemzetőr úti óvodánál is hasonló problémát jeleztek, ott is fizető parkolás van,
ráadásul messzire kell menni az automatáig. Azt kéri, hogy azt a néhány perces
várakozást,  amíg  beviszi  a  szülő  a  gyereket  az  óvodába,  ne  nehezítsék  meg
fizetőparkolással.  Kérdése,  ki  kezdeményezte  ezen  fizetőparkolóhelyek
kialakítását? Ezek önkormányzati területek, a testület hozzájárulására lett volna
szükség. 

Kovács  György ő  is  tegnap  tapasztalta  a  Vasköz  utcai  parkolóhelyek
kialakítását. Nincs előzménye, valahogy eltűnt a tábla, úgyhogy intézkedni fog
az ügyben. A Nemzetőri út óvodával kapcsolatban azonban elmondja, hogy a
Hódos patak partja a jobb oldalon végig parkolási területnek számít. A Parking
Hungary Kft-vel  történő egyeztetéssel  lehetne megoldást  találni  a gyerekeket
óvodába vivők parkolására. 

Fazekas Zoltán szót kér.

Kiss Sándor: mivel a közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében
az SZMSZ nem ad vitára lehetőséget nem adja meg a szót. 



-.-.-

dr.  Horogh  Lajos: 1952-ben,  még  nyolcadikos  korában  a  nyári  szünidőben
sokszor  nyaralt  Ózdon  és  maradandó  élményként  emlékszik  Farkaslyuk,
Sajóvárkony,  Somsály  szépségére.  Örömmel  mesélt  a  többieknek  az
élményeiről.  A  mai  állapotokat  a  régihez  hasonlítva  megállapítható,  hogy
lényeges különbségek vannak, nagy leépülés történt,  kiegészülve Kiserdőalja,
Velence telep térségével is. Véleménye szerint el kellene indítani egy tudatos,
tervszerű  tevékenységet  a  peremterületeken  élők  helyzetének  javítása
érdekében. Először alapos helyzetfelmérésnek kell  készülnie,  ezt  követően ki
kellene elemezni ezeket és ennek ismeretében intézkedéseket kell kidolgozni az
ott élőkkel összefogva, lehetőleg 2010-ig. A másik észrevétele, mivel közeledik
a  tél,  megszaporodnak  a  kis  kertekben  a  betörések.  Véleménye  szerint  a
Közrendvédelmi  Bizottság  tekintse  át,  milyen  tennivalók  vannak  ezen  a
területen  és  a  szükséges  intézkedéseket  megtéve  próbálják  megelőzni,  hogy
hasonló  problémák  legyenek,  mint  amik  tavaly  voltak.  Ha  az  intézkedések
megtörténtek, az emberek látni fogják, hogy törődnek a sorsukkal.

Kovács Béla  elmondja, Horogh úr nem volt ott a legutóbbi hármas bizottsági
ülésen,  ahol  tárgyaltak egy olyan napirendet,  amelyben az ÓZDSZOLG Kht.
felmérte a peremterületeken lévő feladatok mennyiségét, tehát elsősorban azt,
mi az amit el kellene végezni. Például a bontások becsült összege kb. 30 M Ft
lenne. A három bizottság azzal adta vissza a tájékoztatót az ÓZDSZOLG Kht-
nek,  hogy  súlyozza  ezeket  a  problémákat,  próbáljon  valamilyen  elképzelést
elővezetni,  akár  több  változatban  is,  a  kitörési  pontokra  tegyen javaslatokat.
Nyilvánvalóan vannak költségkihatásai, de ezzel a témával foglalkozni kell és
tisztában vannak a probléma súlyával.

-.-.-

Nyerges  Tibor ügyrendben  szeretné  elmondani,  valóban  jogos  volt,  hogy az
SZMSZ  szerint  Fazekas  Zoltán  nem  kapta  meg  a  szót  Kovács  György
hozzászólása  után  a  fizetőparkolókkal  kapcsolatban.  Viszont  az  imént
Polgármester úr elég érzékletesen beszélt az egymás iránti toleranciáról, a másik
véleményének figyelembe vételéről. Nem lenne-e jó és szerencsés, ha Fazekas
Zoltán  mégis  megkaphatná  a  szót,  különös  tekintettel  arra,  hogy dr.  Horogh
Lajos  hozzászólása  után  Kovács  Béla  –  nem  tudni  milyen  minőségben  –
hozzászólhatott.

Kiss Sándor: Kovács Bélának, levezető elnöki tisztségében adta meg a szót, a
Horogh  képviselő  úr  által  elmondottakra  válaszolt.  Nem szerették  volna,  ha
olyan felvetések vannak, amik nincsenek tisztázva.

79



-.-.-

Kovácsné  Keller  Ildikó az  Újváros  téri  Általános  Iskola  kerítésével
kapcsolatban szeretne kérdést feltenni. 2005. tavaszán egy határozat született,
mely szerint az ott lévő faház tulajdonosa építsen kerítést és zárja le az iskola
udvarát  az üzletétől,  mert az kocsmaként működik. A nyár eltelt  és a kerítés
nem  került  megépítésre.  Az  iskola  megkeresett  egy  vállalkozót,  hogy
ideiglenesen egy dróthálóval megoldja a problémát. Kérdése, be lehet-e vonni a
vállalkozót, hogy ő is hozzájáruljon az építéshez, vagy a vállalkozó kötelezve
lesz, hogy megépítse?

-.-.-

Battyányi  József:  egy pár  héttel  ezelőtt  a  labdarúgó  mérkőzésen  történt  egy
sérülés,  amelyhez  mentőt  kellett  hívni.  Már  máskor  is  előfordult  ilyen  egy
ifjúsági kézilabda mérkőzésen is. Akkor majdnem botrányba fulladt a mérkőzés,
a felnőtteken múlott,  hogy a fiatalok nem csináltak botrányt.  A probléma az,
hogy  az  egyesületek  nem  állnak  olyan  jól  anyagilag,  hogy  meg  tudnák
finanszírozni  egy  orvos  jelenlétét  a  mérkőzéseken.  Sajnos  a  sportolás  a
durvaság  irányába  megy  el.  Kérdése  Kiss  Sándorhoz,  a  sportért  felelős
alpolgármester  úrhoz, mit tudna tenni  annak érdekében, hogy orvos legyen a
mérkőzéseken,  hiszen  néha  perceken  is  múlhat  egy  élet?  Ebben  az  ügyben
keresni kell valamilyen megoldást.

Kiss Sándor válaszában elmondja, az egyesületek, valamint a szövetség írja elő,
mikor kell rendelkezni orvossal a helyszínen. A kézilabda meccsen is kint volt
Zöld Attila, ő az egyesület orvosa. Ugyanez vonatkozik a labdarúgó mérkőzésre
is.  Nem  tudja,  van-e  ennek  finanszírozási  költsége,  de  az  egyesületek,  a
szövetség dönt arról, mikor, hol kell rendelkezni orvossal egy mérkőzés alatt.

-.-.-

Rontó József az ülésteremmel kapcsolatban mondja el a véleményét. Úgy véli,
közpénzen,  több  száz  millióért  épített  épület  egyik  legfontosabbnak  ítélt
termének, - ahol a testület is ülésezik - számára kriminális az összképe. Nem tud
gratulálni  a  tervezőnek,  sem  annak  aki  jóváhagyta.  Ideje  lenne  egy  kicsit
megemelni az igényszintet másokkal és magukkal szemben is. 
Továbbá javasolja  a  testület  azon  bizottságainak,  akik  ebben illetékesek egy
olyan ösztöndíj alapításának a meggondolását, melynek célja, hogy azok az ózdi
gyerekek, akik orvostudományi egyetemre jelentkeznek, évi 6-10 M Ft közötti
összeggel biztosítsa a továbbtanulását, ha aláírnak egy szerződést, mely szerint
Ózdon maradnak.  Hosszú távon más megoldás  nem lehetséges,  ezt  meg kell
vitatni azoknak a bizottságoknak, amelyekre tartozik. 
Fizetőparkolással kapcsolatban megjegyzi, ha a parkolási szerződés nem engedi
meg, hogy a testület  tudta és hozzájárulása nélkül  terjeszkedjen a cég,  akkor
azonnali hatállyal mondják fel a szerződést. Intézkedni kellene abban is, hogy



nemcsak a beszedett díjak, hanem a büntetések is visszautalásra kerüljenek. Itt
az ideje fellépni azokkal szemben, akik törvénysértéseket követnek el, ne tűrjék
ezt el senkinek.

-.-.-
Berki  Lajos elmondja,  a  Kisebbségi  Önkormányzat  szervezett  október  21-én
egy  jótékonysági  rendezvényt,  nemes  céllal.  Egy  színvonalas  műsor  volt,
amelynek a bevételét a beteg gyerekek megsegítésére ajánlották fel. Öröm volt
látni,  hogy  a  lakosság  megmozdult,  bár  több  embert  vártak  volna.  Minden
képviselőnek adott meghívót és többen jelezték is, hogy részt vesznek, de azért
örült  volna,  ha  többen  megjelennek.  Azt  kérné  a  testülettől,  hogy  ha
legközelebb ilyen rendezvény lesz, többen támogassák a részvételükkel.

-.-.-

dr. Horogh Lajos kérdése lenne a két ügyvezető úrhoz, dr. Szemere Endréhez és
Lázár Lajoshoz. Kérdése, hogy állnak a téli felkészüléssel, vannak-e problémák,
gondok, amelyekben a testületnek segíteni kell. A tél nemsokára jön és a tavalyi
felkészülés példaértékű volt.

dr. Szemere Endre: a télre az anyagi fedezet rendelkezésre áll.  Novemberben
tárgyalja  a  három  bizottság  a  téli  felkészülési  tervet.  Október  31-ig  el  fog
készülni  az  ügyvezetői  utasítás  a  téli  felkészülésről  és  az  ügyeleti  rendről.
Jelenleg  van most  4  régi  IFA teherautó,  de december közepén érkezik az új
teherautó,  ami  biztonságot  fog  jelenteni  a  hóeltakarításban.  A  jelenlegi
gépkocsipark rendben van, egy teherautó műszakilag kész és fel van szerelve,
egy  másik  teherautó  2  órán  belül  felkészült  állapotba  hozható.  Két  hétre
elegendő só, illetve szóróanyag áll rendelkezésre, valamint a napokban fogják
megkapni a szükséges só és szóróanyag beszerzésre vonatkozó szerződéseket.
A hosszútávú meteorológiai figyelést is elkezdték.

Lázár  Lajos köszöni  Horogh  Lajos  érdeklődését.  Válaszában  elmondja,  a
legutóbbi Ózdi Közéletben egy cikk jelent meg arról,  hogyan készültek fel a
fűtési idényre. 3 nagy kazán üzemeltetési engedélyét, valamint ebben az évben
4 konténer kazánnak az üzemeltetési engedélyét is rendezték. Több, mint 10 M
Ft-ot  költöttek  a  fűtőerőműre.  A  gázmotorok  folyamatosan  működnek,  a
vezetékrendszer  próbáját  elvégezték  a  nyári  időszakban,  a  felmerülő
problémákat  elhárították.  Az  1  hónappal  ezelőtti  üzemzavarral  kapcsolatban
jelzi, egy kábelt szakítottak el. Azóta hoztak egy másik kábelt is, ez a biztosíték.
Reméli, a későbbiek során ezzel nem lesz probléma. Mintegy 100 hőközpontjuk
van.  A  gépészeti,  a  villamos,  valamint  a  műszaki  szabályozás  technikai
vizsgálata  megtörtént  és  a  szükséges  javításokat  elvégezték.  A  fűtési  idény
beindítása után már normalizálódott a helyzet és reméli, így is fog maradni.
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dr. Horog Lajos további kérdése, hogy a Sinergy Kft. mikor fog belépni?

Lázár Lajos: a tervek szerint a Sinergy Kft. belépése december 20-ra várható. A
későbbiek során az általuk termelt hőt fogják átvenni.

-.-.-
Boda István egy sikerről szeretne beszámolni. Benedek Mihály polgármester úr-
nak a köztársasági elnök a Magyar Köztársaság érdemkereszt kitüntetését ado-
mányozta.  Valamennyiük  nevében  gratulál  és  jó  egészséget  kíván  a  további
munkájához.

Benedek Mihály megköszöni a gratulációt és mindenkinek, aki a munkájában
támogatta.

-.-.-

Mihály Tibor első megjegyzése, hogy az augusztus 20-i ünnepség nagy élményt
jelentett nemcsak neki, de sokak számára. Ennyi embert még nem látott abban a
parkban. Ez az ünnepi rendezvény megmutatta azt, hogy Ózdnak vannak rejtett
értékei, csak ki kellene bányászni őket. Nagyon színvonalas volt a Beszterczey
Oktatási  Intézmény előadása  is,  bármely  más  színház  megirigyelhette  volna.
Nagy horderejű rendezvény volt a szociális konferencia, amely példaértékű volt,
ennek ellenére elmondja,  olyan emberekkel  találkozik nap mint  nap, akiknek
nagyon nehéz a megélhetésük. Ezt nem kellene elfelejteni akkor, amikor azt em-
legetjük, hogy felfelé indultak el a lejtőn. Információi vannak arról, melyek sze-
rint előrehaladott tárgyalások vannak a Parking Hungary Kft-vel arról, hogy a
parkolási szerződés megszüntetésre kerül. Ezzel kapcsolatban választ kérne. To-
vábbi észrevétele, hogy kint járt a gyári temetőben és rendkívül elszomorító kép
fogadta, a lépcsők és a korlátok állapota katasztrofális. A közelgő ünnepre te-
kintettel kéri, tegyék rendbe azokat. Kérdése, a szociális térkép elkészült-e, va-
lamint az elkészült szociális válságkezelési stratégia mennyire naprakész? 17 E
Ft körül van a szociális segély havonta, ez a pénz nem elég a jelen körülmények
között semmire. Az október 23-i megemlékezés kapcsán megjegyzi, ha már em-
léktábla került az Október 23. térre, akkor még mit keres ott a régi bronzszobor?
A központi ügyelet kapcsán kifogásolja, hogy még nem került levételre a neon-
tábla a régi épületről, ez megtévesztő, kéri vegyék le.

Benedek Mihály emlékezteti Mihály Tibort, hogy egy hibás döntés megváltoz-
tatása kisebb gonddal jár, mint egy hibás döntés mellett kitartani. Nem tartja el-
ítélendőnek, ha valaki azt mondja, tévedett. Az Október 23. térrel kapcsolatban
elmondja, reméli, hogy a ROP 2.2. pályázat keretében az a szobor máshol kerül
elhelyezésre.



Kiss Sándor Mihály Tibor a választ megkapja majd írásban.
Mivel több kérdés, észrevétel nincs, az ülést bezárja.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző    polgármester
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