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Benedek Mihály tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottság még ülésezik, az ő állásfoglalásuktól függően fog alakulni a testület 
napirendjének elfogadása. 

-.-.-

Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  testület  ülése 
határozatképes. Tájékoztatja a testületet, hogy az ülésre késve fog érkezni Tartó 
Lajos.  Ismerteti,  a 9.00 órai kezdésre azért  volt szükség, mert 14.00 órától a 
testület  közmeghallgatást  tart.  Javasolja,  hogy a  napirendi  pontok tárgyalását 
12.00-12.30  óra  között  fejezzék  be,  majd  14.00  órától  folytassák  a 
közmeghallgatással  a  munkát.  Amennyiben  a  napirendi  pontok  tárgyalásával 
nem végeznének a közmeghallgatásig, akkor azt követően folytatják a testületi 
ülést. Kéri, hogy a tárgyalási ütemhez tartsák magukat és kísérjék figyelemmel a 
közmeghallgatáson  megjelent  állampolgárok  hozzászólásait,  észrevételeit.  A 
kiküldött  meghívóval  kapcsolatban  javasolja,  hogy  a  szociális  fellebbezések 
elbírálásáról  szóló  javaslatot  zárt  ülés  keretében  tárgyalják.  Tájékoztatja  a 
testületet,  hogy Kökényesi  Antal  megyei  rendőrfőkapitány kérte,  hogy a 17.) 
napirendi pontot 10.30-11.00 óra között  tárgyalják, mert ezen időpontban tud 
résztvenni  a  testület  ülésén.  Akkor  lezárják  az  aktuális  napirendi  pontot  és 
megtárgyalják  a  „Javaslat  az  ózdi  rendőrkapitányság  vezetője  kinevezésével 
kapcsolatos  képviselő-testületi  vélemény  kialakítására”  című  előterjesztést. 
Elmondja, két képviselői indítvány érkezett hozzá írásban benyújtva, amelyet az 
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a testületi ülés előtt megtárgyalt, ők foglaltak 
állást  az  indítványokkal  kapcsolatban.  Mindkét  indítvány  benyújtója  Rontó 
József. Az egyik egy indítvány fegyelmi eljárás megindítására, a másik pedig a 
Parking Hungary Kft-vel kötött parkolási szerződés felmondása. 

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az 
előterjesztéseket  megtárgyalta,  az  indítványok  benyújtott  formában  történő 
tárgyalását egyhangúlag nem javasolja.

Benedek Mihály kéri, hogy jelenlét megállapítás céljából szavazzanak.

Benedek  Mihály  megállapítja,  hogy  25  fő  képviselő  van  jelen  az 
ülésteremben.

Rontó József véleménye szerint lehetőséget kell kapnia arra, hogy indokolja az 
előterjesztéseit, ugyanis a napirendre kerülésről a testületnek kell döntenie, mert 
a testület dönthet máshogy, mint a bizottság.

Benedek  Mihály válasza,  az  SZMSZ  szerint  a  napirendre  való  felvételről  a 
testület vita nélkül dönt. Az indítványokról külön-külön fognak szavazni. Kéri, 
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szavazzanak,  hogy  napirendre  veszi-e  a  testület  Rontó  József  képviselői 
indítványát a Parking Hungary Kft-vel kötött  parkolási  szerződés felmondása 
tárgyában.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  17 nem, 1 tartózkodás mellett az 
indítványt nem tűzi napirendjére.

Benedek Mihály kéri szavazzanak, hogy napirendre tűzzék-e a fegyelmi eljárás 
megindítására tett indítványt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  17 nem, 2 tartózkodás mellett az 
indítványt nem tűzi napirendjére.

Fazekas Zoltán napirendi pont módosítási javaslattal kíván élni. A 18.) napirendi 
pont  a  „Beszámoló  az  Állami  Számvevőszék  átfogó  ellenőrzésére”  című 
előterjesztés, kéri, hogy ezt tárgyalják meg 1.) napirendi pontként, mivel olyan 
jelentőségű előterjesztésről van szó, ami ezt indokolná. Továbbá a költségvetési 
rendelet módosításából adódó előterjesztéseket illetve rendeleteket érintenek az 
ÁSZ  jelentésben  foglaltak,  ezért  kellene  feltárni  a  problémákat  és  csak  ezt 
követően megtárgyalni  a  többi  napirendet.  A továbbiakban elmondja,  hogy a 
Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  napirend  keretében 
viszontválasszal kíván élni a fizetőparkolókkal kapcsolatos múlt havi válaszra, 
valamint kérdést kíván intézni a polgármester úrhoz ózdi migrációs kérdésben.

Bertáné  Várnay  Ilona a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok 
keretében a terültén élő Beri Béla helytörténeti kutató levelét kívánja ismertetni.

Rontó  József a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  napirend 
keretében a testület működésével kapcsolatban kíván szólni.

Benedek Mihály Fazekas Zoltán napirenddel kapcsolatos felvetésére elmondja, 
az SZMSZ meghatározza, hogy a rendeleteket kell először megtárgyalni. Azért 
sem javasolja az ÁSZ beszámolót 1.) napirendként megtárgyalni, mert Beszeda 
István  könyvvizsgáló  jelezte,  hogy  ennek  a  napirendnek  a  tárgyalásán  részt 
kíván  venni  és  a  18.)  napirend  tárgyalásakor  fog  megérkezni.  Ezért  nem 
támogatja  a  napirend  módosítására  tett  javaslatot.  Kérdezi  Fazekas  Zoltánt, 
fenntartja-e módosító javaslatát?

Fazekas Zoltán fenntartja módosító javaslatát.

Benedek Mihály kéri  szavazzanak,  hogy 1.)  napirendként tárgyalják-e meg a 
„Beszámoló az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzéséről” című előterjesztést.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 17 nem, 2 tartózkodás mellett nem 
támogatja  a  „Beszámoló  az  Állami  Számvevőszék  átfogó  ellenőrzéséről” 
című előterjesztés 1.) napirendként történő tárgyalását.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett az alábbi 
napirendet fogadja el:

Napirend:

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

Előterjesztő:  Gazdaságfejlesztési Bizottság 

2.) Ózd Város Önkormányzatának …/2005. (…) számú rendelet-tervezete az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről,  valamint  ezek bérleti  díjáról  szóló  19/2004.  (IV.15.) 
számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság 

3.) Javaslat  az  önkormányzati  beruházás  keretében  elkészült  víziközművek 
üzemeltetésre történő átadására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság 

4.) Javaslat az ózdi belterületi 7283 hrsz-ú ingatlanból (Vasvár út) területrész 
befektetési célú értékesítésére

Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság
Gazdaságfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

5.) Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. telephelyének bővítésére

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
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6.) Javaslat  a  Vasvár  út  3-27.  sz.  épületegyüttes  homlokzati  felújításával 
kapcsolatos teendőkre

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

7.) Javaslat az ózdi belterületi 10/74 hrsz-ú, Ózd, Zalai út 40. szám, valamint 
az  ózdi  belterületi  10/75  hrsz-ú,  Ózd,  Zalai  út  38.  szám alatt  található 
ingatlanok tulajdonjogának rendezésére

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

8.) Javaslat az Ózd, Bartók Béla út 2. fsz. 1. ajtószám alatti  önkormányzati 
bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

9.) Javaslat  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  által  biztosított  szociális 
alapszolgáltatások – külön megállapodásban való – ellátására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

10.) Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzatának  az  Ózd  Kistérség  Többcélú 
Társulása településeivel kötendő megállapodásra

Előterjesztő: Polgármester

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

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

12.)  Javaslat az Esély Gondozóház Alapító Okirata módosítására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

13.) Javaslat  az  önkormányzati  tulajdonú  nem  lakáscélú  ingatlanok 
értékesítésére hozott 2005. évi döntések végrehajtásával összefüggő további 
intézkedésekre 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság 
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14.)  Javaslat szociális fellebbezések elbírálására  

  Előterjesztő: PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője

15.) Javaslat  az  ózdi  rendőrkapitányság  vezetője  kinevezésével  kapcsolatos 
képviselő-testületi vélemény kialakítására

Előterjesztő: Polgármester

16.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház 2003-2005. évi gazdálkodásáról és 
pénzügyi helyzetének alakulásáról

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

17.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház Szakrendelő rekonstrukció 2006. évi 
címzett támogatási pályázat benyújtására

Előterjesztő: Polgármester

18.) Beszámoló az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzéséről

  Előterjesztő: Polgármester

19.) Javaslat  az  Árpád  Vezér  Úti  Általános  és  Szakképző  Iskola  udvari 
távhővezetékeinek cseréjére

Előterjesztő:      Polgármester

20.) Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatal  behajthatatlan  követeléseinek 
nyilvántartásból való törlésére

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság

21.) Javaslat  „Az  ALDI  Magyarország  Kft-vel  beruházási  célú  ingatlanok 
értékesítésére  kötött  megbízás  határidejének  meghosszabbítása”  tárgyú 
100/SzÜ 95/KH/2004. (V.20.) számú határozat visszavonása

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

22.) Javaslat  az  Ózdi  Tanuszoda  Projekttel  kapcsolatos  csoportos 
együttműködési  megállapodás  megkötésére,  a  közbeszerzési  eljárás 
elindítására 

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

6



23.) Javaslat  az  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  Alapító  Okiratának 
módosítására 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

24.) Beszámoló a Gazdaságfejlesztési Bizottság munkájáról

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

25.) Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2005. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő: Közrendvédelmi Bizottság

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

Előterjesztő: Polgármester

27.)   Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

1.) napirend

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

Filipcsin Károly ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és 
–üzemeltetési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta,  elfogadását  egyhangúlag  támogatja.  Hozzáteszi,  az  indoklás 
tartalmazza miért van szükség a rendelet módosítására.

dr. Horogh Lajos elmondja, az önkormányzat működésének alapfeltétele, hogy 
megfelelő  vagyonnal  rendelkezzen.  Az  önkormányzatiság  bevezetésekor  az 
állam  gondoskodott  arról,  hogy  az  önkormányzatok  vagyonhoz  jussanak. 
Alapvető feltétel,  hogy a vagyon biztosítsa az önkormányzat alapfeladatainak 
ellátását, működését és bizonyos mértékben eleget tegyen közhatalmi feladatok 
ellátásának is. Meghatározó jelentőségű a vagyonrendelet, amely hosszú életű, 
sok  mindenen  átment  már,  változtatása  ismét  szükségessé  vált.  Ezt  a 
szükségességet indokolja az ÁSZ vizsgálata is. Fontos állami célkitűzés, hogy 
törvényi úton gondoskodjon az önkormányzat arról, hogy vagyonát ne élhesse 
fel.  Ezért  bevezette  a  törzsvagyon fogalmát,  amelynek megléte  és  stabilitása 
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alapvető feltétel. Fontosnak tartja, hogy a törzsvagyon fogalma meghatározásra 
kerüljön a vagyonrendeletben. Ez azonban egyértelműen nincs meghatározva. 
Véleménye szerint a törzsvagyon fogalmával ki kellene bővíteni jelen rendelet-
tervezet  2.  §-át.  Hozzáteszi,  az  önkormányzati  törvény 79.  §-a  egyértelműen 
tartalmazza a törzsvagyon fogalmát,  ebből levezethetők a vagyonféleségekkel 
kapcsolatos  tennivalók.  A  törzsvagyon  forgalomképtelen  és  forgalomképes 
vagyonból  áll.  Lényeg az,  hogy a  korlátozottan forgalomképes  vagyon nincs 
bebetonozva,  bizonyos  változtatási  lehetőséget  biztosít,  viszont  a  törvényi 
rendelkezés  előírja,  hogy  ezek  csak  szabályozott  módon  történhetnek.  Ezt 
egyrészt  törvények és önkormányzati  kérdéskörben megtartandó intézkedések 
teszik  lehetővé.  A  rendelet  alapvető  problémája,  hogy  nincs  egyértelműen 
rögzítve, hogy a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hogyan alakíthatók 
át  forgalomképes  vagyontárgyakká.  Ezt  bizonyos  törvényi  szankciók  és 
önkormányzati  intézkedések  behatárolják.  Pl.  nagyértékű  korlátozottan 
forgalomképes  vagyontárgyak  átalakítása  népszavazás  útján  vagy  testületi 
határozat  alapján  történhet.  Úgy  gondolja,  egyéb  ilyen  megkötések  is 
elképzelhetők.  Az  ÁSZ  is  kéri  a  rendelet  kiegészítését  azzal,  hogy  milyen 
esetekben  és  feltételek  mellett  lehet  a  korlátozottan  forgalomképes 
vagyontárgyakat  forgalomképessé  alakítani.  Három  éve  tapasztalja,  hogy  a 
legtöbb módosítás ebben a kérdéskörben történt. Ennek a követelménynek eleget 
kellene  tenni,  bővíteni  kellene  a  rendeletet.  Elmondja,  hogy  tartalmaz 
fogalomzavarokat  is  a  rendelet,  pl.  a  4.  §-ban,  ahol  nem  a  korlátozottan 
forgalomképes  vagyontárgy  lényegét  fogják  meg,  hanem  abból  indulnak  ki, 
hogy bizonyos esetekben lehet a vagyonkörben módosításokat végrehajtani, ezt 
követően  azok  bérbeadhatók,  eladhatók,  forgalomképessé  tehetők.  Utána 
rendkívül zavarosan fejti ki a feladatköröket. Kifogásolja, hogy a 4. oldal 9. § 
(2) bekezdésben törvényben és jogban nem ismert kifejezés is szerepel, ez pedig 
a  korlátozottan  forgalomképtelen  vagyon.  Kéri,  ezt  javítsák  ki,  mert  ha  így 
marad, azzal rontják a rendelet színvonalát. 

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  jogi  oldalról 
vizsgálta  a  rendelet-tervezetet,  az  elírás  elkerülte  a  figyelmüket.  Ennek  az 
orvoslását  szintén  javasolja.  Emellett  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság 
egyhangúlag támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

dr.  Babus  Magdolna egyetért  dr.  Horogh  Lajossal,  hogy  nagyon  fontos  a 
vagyonrendelet. A módosításra azért került sor, mert az ÁSZ a vagyonrendelet 
alkotással kapcsolatban felvetéseket tett, valamint igyekeztek az ÁSZ által nem 
megállapított, de a napi élet, gyakorlat és egyéb jogszabályi változások által is 
kiváltott  vagy  szükségessé  váló  módosításokat  is  orvosolni.  A törzsvagyon 
fogalmát – mint ahogy dr. Horogh Lajos helyesen említette -, az önkormányzati 
törvény tartalmazza. Az elmúlt 15 évben bevált helyi jogalkotási alapelv, hogy 
ha nem szükséges, a törvényt nem idézik, mert  a törvény mindenkire nézve 
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kötelező. A törvényt a helyi rendelet mellett alkalmazzák, ezért nem tartották 
szükségesnek megismételni a fogalmat. A forgalomképességet a helyi rendelet 4. 
§-a szabályozza a korábbi 9. § módosításával, keret jelleggel úgy, hogy minden 
esetben a testület döntési hatáskörébe utalja ennek a kérdésnek az eldöntését. 
Taxatíve felsorolással lehet próbálkozni, de a tapasztalatok bizonyítják, hogy a 
jogszabályalkotás esetében nem tudnak előrelátni, így ismét abba a problémába 
ütköznek, hogy újra testületi döntés szükséges. Ezért javasolják ezt a megoldást, 
ami kellően szolgálja és biztosítja az önkormányzati vagyon védelmét. Tehát ha 
az adott  vagyontárgynak megváltozott  a funkciója vagy egyéb okból szükség 
van  a  minősítésre,  átminősítésre,  akkor  mindenképpen  a  testületnek  kell 
döntenie az esetről megfelelő indoklás alapján. Ekkor a tulajdonosnak joga van 
azt  mondani,  hogy továbbra  is  forgalomképes  körben tartja  a  vagyontárgyat, 
mert az indokok erősebbek, mint a forgalomképesség. A 4. § (2) bekezdésben 
gépelési  elírás  történt,  amiért  elnézést  kér.  Úgy  gondolja,  nem  alkottak  új 
kategóriát.

dr.  Horogh  Lajos szerint  vagy  adnak  jogi  meghatározást  mindenegyes 
vagyonelemre  vagy  nem  adnak  sehol  sem.  Nem  adnak  a  törzsvagyonra,  a 
korlátozottan forgalomképességre viszont igen. A törvény és az ÁSZ vizsgálata 
is  megállapítja,  hiba  az,  hogy  a  korlátozottan  forgalomképesség  szabályai 
hiányoznak. Erre vonatkozóan a rendelet-tervezet nem tartalmaz szabályokat. A 
harmadik  észrevétele  –  mindamellett  hogy  megérti,  jelentős  mennyiségű 
anyagról van szó -, hogy a rendelet-tervezethez nem csatoltak mellékleteket. 

dr. Babus Magdolna hangsúlyozza, az alaprendelet tartalmazza a forgalomképes 
és  a  forgalomképtelen vagyon fogalmát.  A mellékletekkel  kapcsolatos kérdés 
már a bizottsági ülésen is elhangzott, úgy gondolta ott reagált erre. Elmondja, a 
mellékleteket bárki megtekintheti az ügyosztályon. A mellékletek 5961 vagyon 
kategóriák  szerinti  besorolását,  felsorolását  tartalmazza.  Jelentős  mennyiségű 
anyagról  van  szó,  úgy  gondolja,  a  sokszorosítási  költség  nem  indokolt  egy 
folyamatosan  változó  anyag  esetében.  Mindenegyes  vagyonmozgás  át  van 
vezetve, ezt az ÁSZ is megállapította. Helyesnek tartaná, ha készítenének egy 
egységes  szerkezetű  vagyonrendeletet,  amelyben  nyomon  követhető  a 
felsorolás. Jelen módosításban csak a korlátozottan forgalomképes vagyonkört 
emelték ki, mert az ÁSZ ebben a kategóriában tett megállapítást.

dr. Horogh Lajos egyetért az elhangzottakkal.

Benedek  Mihály elmondja,  a  vagyonelemek  besorolásához,  módosításához  a 
testület  hozzájárulása  szükséges.  Nem gondolja,  hogy több oldalon  keresztül 
részletezni kellene ennek a felsorolását. Kéri, hogy a technikai hiba kijavítására 
tett ígérettel szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának 
34/2005.(XI.30.) számú rendeletét

 az Ózd Városi Önkormányzat
tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb

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

1.§.
Az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 
szóló  25/1993.  (XII.23.)  sz.  rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet)  4.  §-a  helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

„4. §
(1) Korlátozottan forgalomképes   vagyontárgyak

Korlátozottan forgalomképesnek az a vagyontárgy minősül,  amely törvényben 
vagy  a  helyi  önkormányzati  rendeletben  meghatározott  feltételek  szerint 
bérbeadható,  eladható,  továbbá  az  önkormányzati  közszolgáltatások  alapvető 
funkcióját és a helyi közhatalmi feladatok ellátását szolgáló vagyontárgyak.

a) A törvény erejénél fogva korlátozottan forgalomképes (3. számú melléklet)
- városképi jelentőségű ingatlanok

(Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság minősítése alapján)
- muzeális gyűjtemények, muzeális emlékek, műemlékek
- közművek

(vízellátás,  szennyvíz-  és  csapadékvíz  elvezetés,  távhőellátás,  erősáram, 
távközlés,  gázellátás,  egyéb  célú  közmű  jellegű  hálózat  pl.  központi  TV 
antenna, stb. közművei és azok védőterületei, közterületi térvilágítás)

- intézmények vagyona
művelődési,  oktatási,  egészségügyi,  szociális,  sport-  és  egyéb  intézmények 
használatában lévő önkormányzati vagyon
(így különösen ami a  nyilvántartásban kórház,  általános  iskola,  középiskola, 
óvoda, bölcsőde, napközi otthon, átmeneti szállás, kultúrház, művelődési ház, 
sporttelep, lőtér, intézményi telephely megnevezéssel szerepel)

- a  képviselő-testület  és  szervei,  valamint  hivatala  elhelyezésére  szolgáló 
középületek és a hozzájuk tartozó földterületek 

(a nyilvántartásban: irodaház, városháza, tűzoltóság megnevezéssel)
- életvédelmi létesítmények (légvédelmi pince, légópince)
- Közüzemi  tevékenységet  ellátó  egyszemélyes,  vagy  többségi  tulajdonú 

gazdasági  társaság(ok)ban,  közhasznú  társaság(ok)ban,  valamint  az 
elsődlegesen  nem közüzemi  jellegű,  önkormányzati  vagyonkezelést  ellátó, 
egyszemélyes  vagy  többségi  tulajdonú  gazdaságok  társaság(ok)ban, 
közhasznú  társaság(ok)ban  lévő  önkormányzati  részesedések  (részvények, 
üzletrészek)  és  e  társaság(ok)nak  üzemeltetésre,  kezelésre  átadott 
vagyontárgyak.

- műterem
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b) Jelen  önkormányzati  rendelet  alapján  korlátozottan  forgalomképes  (4. 
számú melléklet)

- korlátozottan  forgalomképessé  nyilvánított  lakások,  nem  lakás  célú 
helyiségek, földterületek 

- hulladéklerakó telep
- nyilvános WC-k (mellékhelyiség, illemhely)”

2.§.

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. §

(1) A 3-4.  §-ban  fel  nem  sorolt  vagyontárgyak  az  Önkormányzat  egyéb  jellegű 
forgalomképes vagyonát alkotják. (5. számú melléklet).

- önkormányzati  bérlakások  és  a  nem  lakás  célú  helyiségek  a  4.  számú 
mellékletben felsoroltak kivételével 

(így  különösen  ami  a  nyilvántartásban  lakóház,  udvar,  beépített  terület, 
gazdasági  épület,  lépcsőház,  társasházi  lakás,  épület,  garázs,  pince 
megnevezéssel szerepel)

- vegyes rendeltetésű épületek, építmények
(a  nyilvántartásban:  üzem,  egyéb  telephely,  áruház,  szolgáltatóház,  raktár, 
műhely, iroda megnevezéssel)

- vásárcsarnok, piac, kiépített vásárterület
- fürdő, uszoda, strand
- beépítetlen belterületi földek (telkek, lakótelkek), továbbá a külterületi földek 

(szántó, gyep, kert, gyümölcsös, erdő)
- részesedések gazdasági társaságban (üzletrész, részvény) és értékpapírok
- immateriális javak (nem anyagi jellegű eszközök: vásárolt vagy apportként 

szerzett vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, stb.)
- egyéb (előzőekben fel nem sorolt) vagyontárgyak

(2) Az  önkormányzati   hitelfedezetként  felajánlható  és  ezáltal  nem értékesíthető 
forgalomképes ingatlanok körét a 6. számú melléklet tartalmazza.”

3. §

A Rendelet a 7. § (6) és (7) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(6)  Az önkormányzati  tulajdoni  hányaddal  működő gazdasági  társaság,  közhasznú 

társaság és egyéb gazdálkodó szervezet a rábízott önkormányzati vagyonnal – ha 
jogszabály másként nem rendelkezik – önállóan gazdálkodik.
A  gazdasági  társaságra,  közhasznú  társaságra  bízott  közüzemi  vagyont  az 
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Önkormányzat  csak  a  társaság  megszüntetése  és  átszervezése  esetén  –  azzal 
arányosan  –  vonhatja  el,  s  az  elvonás  időpontjában  fennálló  tartozásokért  az 
elvont vagyon erejéig, az elvonás arányában kezesként felel. Az elvonás folytán a 
hitelezőket ért kárért az Önkormányzat tartozik felelősséggel.

 (7)  A  muzeális  gyűjtemény,  muzeális  emlék  és  műemlék  elidegenítéséhez  a 
művelődési  és  közoktatási  miniszter  és  a  Kulturális  Örökségvédelmi  Hivatal 
hozzájárulása is szükséges.”

4. §

A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. §

(1) Az önkormányzati vagyont, annak változásait és értékét – jogszabályban meghatá-
rozott módon – kell nyilvántartani.

(2) Az Önkormányzat tulajdonába került vagyontárgyat a megszerzéssel egyidejűleg 
minősíteni kell meghatározva azt, hogy a vagyontárgy az Önkormányzat törzsva-
gyonába (forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes vagyonába) vagy a 
forgalomképes vagyoni körbe kerül. A vagyontárgyak minősítéséhez a Képviselő-
testület döntése szükséges.

(3) A (2) bekezdés szerint kell eljárni abban az esetben is, amikor a vagyontárgy elve-
szíti besorolását meghatározó funkcióját, vagy az átminősítésre egyéb ok alapján 
van szükség. E rendelet erejénél fogva minősül át az a vagyontárgy, amelynek a be-
sorolását meghatározó művelési ága változik meg oly módon, hogy az új művelési 
ág szerinti besorolása egyértelműen meghatározható.”

5. §

A Rendelet a 10. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet 

részt, vagy olyan szervezetet alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg 
vagyoni  hozzájárulásának  mértékét,  és  amelyben  –  kivéve  ha  törvény  más 
feltételeket nem határoz meg – legalább többségi irányítást biztosító befolyással 
rendelkezik.  A  gazdálkodó  szerv  alapításakor  abban  tagsági  (részvényesi) 
jogviszony  létesítéséhez,  illetve  részesedés  szerzéséhez  az  Önkormányzat 
engedélye szükséges.
Költségvetési  szerv  alapítványt  nem  alapíthat,  ahhoz  nem  csatlakozhat,  de 
összesen évi 5 M Ft értékhatárig alapítványok által ellátott feladattal összefüggő 
kifizetésre – ha az a feladatai ellátásával és tevékenységi körével összhangban áll 
– kötelezettséget vállalhat, illetve kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért 
bevételét  (a  kiadások  megtérítése  mellett)  átengedheti.  E  rendelkezések 
alkalmazásánál az Önkormányzat költségvetését is figyelembe kell venni.”

6. §
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A Rendelet a 10. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzati vagyonkezelő szervezet a használatban lévő átmenetileg feles-

legessé vált vagy kihasználatlan vagyontárgyait határozott időre történő bérbe-
adás útján hasznosíthatja.
A bérleti  szerződések egy példányát nyilvántartás céljából az adatnyilvántartás 
vezetőjének meg kell küldeni.
Az 1 évnél hosszabb, de 5 évet meg nem haladó bérbeadáshoz, vagy hasonló 
időtartamú ismételt bérbeadáshoz, továbbá bármilyen tulajdonjogi korlátozáshoz 
a  Polgármesternek,  az  5  éven  túli  határozott  idejű  és  a  határozatlan  idejű 
bérbeadáshoz a Képviselő-testületnek előzetes jóváhagyása szükséges.”

7. §

A Rendelet IV. fejezete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„IV. Fejezet
A vagyon nyilvántartása, leltározása

13. §

(1) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyonról az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
vonatkozó előírásainak megfelelő – a Rendelet 9. sz. mellékletében meghatározott 
tartalmi és szerkesztési követelmények szerinti – vagyonkimutatást kell készíteni 
és a zárszámadáshoz mellékelni.

(2) Az Önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonról, s a nevesíthető vagyoni értékű 
jogokról az Önkormányzat Jegyzője kettő évente átfogó leltárt készít.

(3) Az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  ingatlanvagyon  tényleges  állapotában, 
értékében  bekövetkezett  változást,  annak  bekövetkezésétől  számított  90  napon 
belül az ingatlan-vagyonkataszteren át kell vezetni.
A változást az önkormányzati költségvetési intézmény, egyéb gazdálkodó szerv, 
valamint az Önkormányzat megbízásából eljáró vagyonkezelő 60 napon belül – 
okirattal igazolva – köteles jelenteni a jegyzőnek, aki a változások kataszteren és 
földhivatali ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséről a Polgármesteri Hivatal 
útján gondoskodik.”

8. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Rendelet 8. § (2) 
bekezdése hatályát veszti.
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2.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.  (…)  számú  rendelet-tervezete  az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek,  az  ezekhez  tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) számú 
rendelet módosításáról

Filipcsin Károly ismerteti, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési 
Bizottság  a  rendelet-tervezetet  megtárgyalta,  elfogadását  az  „A”  változattal 
támogatja.

Halászné Berecz Tünde elmondja, a Lakásügyi Társadalmi Bizottság a rendelet-
tervezetet megtárgyalta,  az „A” változat  elfogadását javasolja.  Amennyiben a 
„B” változatot fogadja el a testület, akkor a bérleti díj éves szinten 54 m2-es 
lakás nagyság esetén 378 Ft-tal emelkedne.

Nagybalyi  Géza tájékoztatja  a  testületet,  hogy  az  Ügyrendi  és  Igazgatási 
Bizottság az „A” változattal együtt a rendelet-tervezet elfogadását támogatja.

Benedek  Mihály elmondja,  a  tegnapi  nap  folyamán  nyilatkozott  a  Magyar 
Nemzeti Bank elnöke arról, hogy 2006. évben 1,1 %-ban prognosztizálják az 
infláció mértékét.  Úgy gondolja,  egy ilyen véleményt  ha komolyan vesznek, 
akkor az egy olyan kisarányú pénzromlást jelent, amely nem indokol semmilyen 
nemű  áremelést.  Javasolja,  hogy  a  bérleti  díjat  ne  emeljék.  Az  anyagról  ne 
döntsenek,  vegyék  le  napirendről,  így  érvényben  maradnak  a  korábbi 
rendeletben foglaltak, és ugyanannyit kell fizetni a bérlakásokért, mint eddig. 

Rontó József megjegyzi, az előterjesztés a lakások állapotáról is szól. Szerinte 
szükség  van  emelésre  ahhoz,  hogy  valamilyen  javulás  következzen  be. 
Díjemeléssel a helyzet javulhat, valamint az emelés mértéke nagy terhet nem 
jelent a lakók számára.

Benedek  Mihály hangsúlyozza,  mielőtt  megtette  a  javaslatot,  számolt  és  a 
számok egyértelmű adatokat  mutatnak.  6  %-os  díjemelés  esetén  1,027  E  Ft 
bevételre  tesz  szerint  az  ÓZDSZOLG Kht.  Úgy gondolja,  ez  az  összeg nem 
olyan  nagyságrendű,  amiből  érezhető  állapotjavulást  lehetne  elérni.  Ezért  az 
ingatlanok kezelésével megbízott Kht-val egyeztetni fognak, hogy a rászoruló 
lakásokat fel tudják újítani.
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Fazekas  Zoltán egyetért  és  üdvözli  a  polgármester  javaslatát.  Megkérdezi  az 
előterjesztők,  a  bizottsági  elnökök  véleményét,  azokét,  akik  az  előterjesztést 
elkészítették, hogy a bizottsági munka milyen fokú figyelembevételével született 
a javaslat?

Boda István válasza,  hogy  az  inflációt  követő  számítások  alapján.  Ismerteti, 
készül  a  költségvetési  koncepció,  de  informális  beszélgetések  történtek  arra 
vonatkozóan, hogy a kommunális terület prioritást kap. Ha az önkormányzat és 
az ÓZDSZOLG Kht. közötti feladatmegosztás bővül, akkor pénzek maradnak 
meg. Ez a koncepcióba beillik, ezért egyetért a polgármester úr javaslatával.

Filipcsin Károly Fazekas Zoltánnak válaszol, a bizottsági ülésen az hangzott el, 
hogyha tisztázódnak az inflációs változások, akkor eltérhetnek a bizottság által 
hozott  döntéstől.  A  polgármester  utánanézett  a  dolognak,  így  tette  meg  a 
javaslatát, amivel egyet tud érteni.

Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  rendelet-tervezet  napirendről  történő 
levételéről.

A Képviselő-testület  25  igen szavazattal,  egyhangúlag a  rendelet-tervezet 
napirendről történő levételével egyetért.

3.) napirend

Javaslat  az  önkormányzati  beruházás  keretében  elkészült  víziközművek 
üzemeltetésre történő átadására 

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a 
Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását többségileg támogatta.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett az alábbi 
határozatot hozza:
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494/SzÜ. 241/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy:  Az  önkormányzati  beruházás  keretében  elkészült  víziközművek 
üzemeltetésre történő átadása

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

1. Az  önkormányzati  beruházásban  megvalósított  –  a  határozati  javaslat 
mellékletét képező üzemeltetési szerződésben részletezett – víziközműveket 
2005. december 1-től 2006. XII.  31-ig az Ózdi VÍZMŰ Kft. használatába 
adja az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételekkel.

2. A jelen  szerződéssel  átadásra  kerülő  víziközművek  üzemeltetésével  és  a 
használatba adás díjával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
Az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft.  a  ténylegesen  felmerült  szennyvízszolgáltatást  a 
fogyasztó  részére  kiszámlázza,  az  önkormányzati  hozzájárulás  100  %-os 
figyelembevételével,  2006.  szeptember  15-ig.  Az  Önkormányzat  az  Ózdi 
VÍZMŰ Kft-nek használati díjat számol fel a számla értékének megfelelően 
az ÁFA fizetési kötelezettség figyelembevételével 2006. szeptember 15-ig.
2006. szeptember 15. után a díjkedvezmény megszűnik, ezen időponttól a 
szolgáltatás teljes összege a megállapított díj szerint kiszámlázásra kerül.

3. A víziközmű működtetésével kapcsolatos törvényi előírások változása miatt 
3.1. Hatályon kívül helyezi a Képviselő-testület 10/KH/1994. (I.25.) számú 

határozatát.
3.2. Az üzemeltetésre, kezelésre történő átadás feltételeit felül kell vizsgálni 

2006. XII. 31-ig 

4. Felhatalmazza  Ózd  Város  Polgármesterét  az  üzemeltetésre  vonatkozó 
megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály
PH. Pénzügyi Ügyosztály
Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezető

Határidő: 1-2. és 4. pontok vonatkozásában:
2005. december 1., illetve értelemszerűen

3. 1. pont vonatkozásában:
azonnal

3.2. pont vonatkozásában:
2006. december 31.
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494/SzÜ. 241/KH/2005. (XI. 29.) sz. határozat melléklete

Üzemeltetési szerződés

amely létrejött egyrészt az  Ózd Városi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház 
tér 1., KSH törzsszám: 15350088 7511 32105, adószám. 15350088-2-05), mint 
megbízó  –  továbbiakban:  Megbízó,  másrészről  az  Ózdi  VÍZMŰ Kft. (3600 
Ózd, 48-as út 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-002514, adószám: 11065261-2-05) 
mint megbízott – továbbiakban Megbízott – között alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételekkel:

1. 494/SzÜ.  241/KH/2005.  (XI.29.)  sz.  határozat  alapján  a  Megbízó  átadja 
üzemeltetésre a Megbízott részére a szerződés mellékletét képező átadás-
átvételi  jegyzőkönyvben  szereplő  ivóvíz  vezetéket  és  szennyvízcsatorna 
hálózatokat, települési ivóvíz szolgáltatás és szennyvízcsatorna szolgáltatás 
ellátása céljára.

2. A Megbízott a 21/2002. (IV.25.) KÖVIM rendeletben foglaltakat az átadott 
víziközművek üzemeltetése során köteles betartani.

3. Az üzemeltetési szerződés 2005. december 1. – 2006. december 31-ig szól.
4. Az üzemeltetésre átadott eszközök 2005. december 1-jén a jelen szerződés 

mellékletét  képező  jegyzőkönyv  szerint  átadásra  kerülnek  a  Megbízott 
részére.

5. A Megbízott  köteles  a  jegyzőkönyvben  szereplő  tárgyi  eszközökről  az 
előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan vezetni az év 
végi, illetve az évközi negyedéves záráshoz a Megbízó részére a feladásokat 
a megadott határidőre elkészíteni, az év végi feladást leltárral alátámasztani 
és  ezeket  megküldeni  a  Polgármesteri  Hivatal  Vagyongazdálkodási  és 
Vállalkozási Ügyosztály részére.

6. A Megbízott a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik a 
szerződés időtartama alatt  okozott,  az  üzemeltetésre  átadott  eszközökben 
bekövetkezett károkért.

7. A Megbízott az üzemeltetésre átadott eszközöket köteles az elháríthatatlan 
külső  ok  következtében  keletkezett  kár  esetére  biztosítani.  A Megbízott 
köteles  a  kártérítési  összeget  a  jelen  szerződésben  üzemeltetésre  átadott 
eszközök helyreállítására, pótlására fordítani.

8. Az üzemeltetésre átadott vagyon működtetése során harmadik személynek 
okozott károkét a Megbízott felel.

9. A Megbízott köteles az üzemeltetésre átadott eszközök műszaki állagának 
szinten  tartását,  megóvását  folyamatos  karbantartással  saját  költségére 
biztosítani.
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10. A  Megbízó  az  átadott  viziközmű  létesítmények  használatának  díját
494/SzÜ. 241/KH/2005. (XI.29.) számú határozat 2.) pontjában elfogadottak 
alapján határozza meg.

11. Ezen  üzemeltetési  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk. 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Ó z d, 2005. ………… hó …. nap

…………………………………                    …………………………………
                Megbízó                                 Megbízott

Melléklet

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

amely létrejött egyrészt az  Ózd Városi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház 
tér 1., KSH törzsszám: 15350088 7511 32105, adószám. 15350088-2-05), mint 
megbízó – továbbiakban: Átadó, másrészről az Ózdi VÍZMŰ Kft.  (3600 Ózd, 
48-as út 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-002514, adószám: 11065261-2-05) mint 
megbízott – továbbiakban Átvevő – között alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel:
Az Átadó átadja üzemeltetésre az Átvevő részére az Ózd Városi Önkormányzat 
tulajdonában lévő alábbi  szennyvízcsatorna hálózatokat  és  ivóvíz  hálózatot  a 
megadott bruttó értékek alapján.

Megnevezés Bruttó érték (Ft)
Petőfi és Kodály úti szennyvízcsatorna hálózat 
kiépítése 43.827.425

Bem út 24. sz. épület külső szennyvízcsatorna 
felújítása 915.000

Radnóti M út 16-22. sz. ivóvezeték kiépítése 3.200.000

Összesen: 47.942.425

Ó z d, 2005. …………….. hó ….. nap
………………………………… …………………………………

Ózd Városi Önkormányzat Ózdi VÍZMŰ Kft.
átadó átvevő
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4.) napirend

Javaslat  az  ózdi  belterületi  7283  hrsz-ú  ingatlanból  (Vasvár  út)  területrész 
befektetési célú értékesítésére

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi 
Bizottság, valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság támogatja az 
„A” változat elfogadásával együtt a határozati javaslat elfogadását. Törvényileg 
nincs szükség pályáztatásra, mivel 20 M Ft alatti kérdésről van szó, azonban 
biztosra szerettek volna menni, így elfogadását támogatják.

dr.  Horogh Lajos megfontolásra  ajánlja  a  következőket.  Mielőtt  értékesítésre 
kerülne  a  terület,  próbálják  meg  együttesen  hasznosítani.  Szerinte  ez  sokkal 
célszerűbb lenne, mert ha elkezdik szétszeletelni, az nem lesz összhangban az 
elképzelésekkel.  Fontos,  hogy  városképileg  is  rendeződjön  a  terület  és  az 
elképzelések szerint alakuljon. Örül, hogy az Archinvest Kft-nek vannak tervei, 
de  nem  lenne  célszerűbb  pályázatot  kiírni  a  terület  értékesítésére?  Ha 
eredménytelen lenne a kiírás, akkor megpróbálhatják részletekben értékesíteni. 
Az anyaghoz mellékeltek egy látképet, amely elkeserítő számára,  inkább egy 
üdülőhelyre  való,  összképe,  tagoltsága nem illik  az elképzelésekbe.  Ha 1000 
m2-enként különböző típusú épületeket húznak fel, nagy gond lesz. A harmadik 
észrevétele, hogy a beépíthetőség max. 60 %,  a parkolók kiépítésével együtt. 
Ezért minden fejlesztésnél nagy figyelmet kell fordítani a fejlesztések jövőbeni 
szerepére,  hogy  ne  legyenek  ütközések.  Ha  a  testület  nem  méltányolja  az 
észrevételét, akkor ő is az „A” változat mellett foglal állást.

Rontó József kérdése, hogy a parkolórész közterületen van vagy sem?

Kovács György válasza, hogy a tulajdoni lap szerint beépítetlen terület.

Rontó József megítélése szerint a közterület forgalomképtelen. 

dr. Babus Magdolna elmondja, a közterület valóban forgalomképtelen, de a 2. 
számú melléklet szerint ez a terület a tulajdoni lap szerint beépítetlen, amely 
forgalomképes.

Benedek Mihály kijelenti, a beadott látványterv teljes egészében összhangban 
van a testület által jóváhagyott Gyújtói beépítési látványtervvel. Tájékoztatja dr. 
Horogh Lajost, hogy több olyan észrevételt kaptak a városközpontban élőktől 
amióta  elfogadták  a  tervet,  hogyha  beépítik  a  szabad  területet,  elveszik  a 
zöldterületet. Úgy gondolták, ha ez a létesítmény megvalósul, akkor a beépítési 
tervet  visszahozzák  a  testület  elé  azzal,  hogy  a  területen  élők  észrevételét 
elfogadva, javaslataikat megismerve egy nagyobb zöldterületet hagynak. Az is 
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elképzelhető,  hogy  további  területértékesítésre  nem  kerül  sor.  Tolerálják  a 
lakosság jogos észrevételét, elvárását. Ezért kéri, hogy a bizottság által javasolt 
„A” változat szerint fogadják el a javaslatot.

Kovács Béla teljesen más vetületben szól hozzá. Ha a befektetőnek adják el a 
területet, akkor az természetesnek vehető, hogy bizonyos felárral tovább adja. 
Ezt  a  támadási  felületet  nem kellene  meghagyni.  Egy  cég  valószínűleg  nem 
fogja beépíteni, hanem továbbadja, amiből haszna származik és ez nem a várost 
fogja erősíteni. 

Benedek Mihály kérdezi Horogh urat, elfogadja-e a választ.

dr.  Horogh  Lajos egyetért  azzal,  hogy  zöldterületet  kell  hagyni.  Ha  ezt  így 
fogalmazták volna meg az előterjesztésben, akkor nem szólt volna semmit. 

Benedek Mihály elmondja, az előterjesztés nem erről szól,  de ha elfogadásra 
kerül, akkor tudnak ebbe az irányba lépéseket tenni.

dr. Horogh Lajos egyetért.

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

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

493/SzÜ. 242/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: Az  ózdi  belterületi  7283  hrsz-ú  ingatlanból  (Vasvár  út)  területrész 
befektetési célú értékesítése

A fenti  tárgyú  előterjesztést  a  Képviselőtestület  megtárgyalta  és  az  alábbi 
döntést hozta:
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Az Ózd Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő ózdi belterületi 7283 hrsz-ú, 
7527 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból a határozat 1. sz. 
melléklete  szerint  kialakítandó  1000  m2   térmértékű  beépítetlen  területet  a 
25/1993.  (XII.23.)  számú  rendeletének  8.  számú  mellékletét  képező 
versenyeztetési  szabályzat  II/6.  pontjában  megjelölt  nyilvános 
versenytárgyalással  egyfordulós  pályázat  útján  értékesíti.  A pályázat  kiírását, 
meghirdetését,  értékelését  és  a  beérkezett  ajánlatokról  a  tulajdonosi  döntés 
meghozatalát a rendelet előírásai szerint kell végrehajtani. 

Pályázati biztosítékként az ingatlan bruttó forgalmi értéke 20 %-ában határozza 
meg a Képviselő-testület.

Az értékesítendő területtel kapcsolatos részletes tartalmi követelményeket jelen 
határozat 2. sz. melléklete tartalmazza.

A  beérkezett  pályázatok  elbírálását  követően  az  adásvételi  szerződés 
megkötésére  a  szükséges  telekalakításokat  és  szolgalmi  jog  bejegyzéseket 
követően kerülhet sor.

A létesítendő ingatlan adásvételi szerződésében a vevő részére 2 éves beépítési 
kötelezettséget  kell  előírni,  az  erre  az  időszakra  biztosított  elidegenítési 
tilalommal.  A kötelezettséget  és  a tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba be kell 
jegyeztetni.

Szerződésszegés esetén eladó szerződéstől való egyoldalú elállási jogát ki kell 
kötni. A vevővel a kiértesítéstől számított 60 napon belül szerződést kell kötni. 
Az adásvételi  szerződés előkészítésével a PH. Műszaki Ügyosztályt és a PH. 
Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztályt bízza meg.

A szerződés aláírására illetve a szerződésszegés esetén a szerződés felbontására 
a Polgármestert hatalmazza fel.

Felelős: Polgármester
              pályázat lebonyolításáért: 

PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály
              telekalakításért: PH. Műszaki Ügyosztály
Határidő: pályázat kiírására: 2005. december 15.
                  telekalakításra: értelemszerűen
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493/SzÜ. 242/KH/2005. (XI. 29.) sz. Határozat 2. sz. melléklete

Az ózdi belterületi 7283 hrsz-ú ingatlanból 1000 m2

területrész befektetési célú értékesítésére
kiírandó pályázati felhívás tartalmi követelményei

1. Értékesítésre kerül: az ózdi belterületi  7283 hrsz-ú, 7527 m2 térmértékű, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból kialakítandó 1000 m2 terület.

2. A terület TRT szerinti besorolása: Központi vegyes terület.
3. Beépíthetősége: max. 60% (OTÉK szerinti parkolók kiépítésével együtt).
4. Építmény magassága: max. 12,5 m, de min. földszint + 1 emelet.
5. Létesíthető épületek funkciói: legalább egy pénzintézet + üzletek és irodák. 

A  konkrét  pénzintézet  szándéknyilatkozatát  -  a  szükséges  alapterület 
megjelölésével – a pályázathoz be kell csatolni. 

6. Alternatíva lehetőségei: egy pályázat csak egy konkrét műszaki fejlesztésre, 
megoldásra vonatkozhat.

7. A beépítés módja: a területre vonatkozó tanulmánytervvel összhangban. (A 
pályázathoz legalább látványtervet kelljen csatolni.)

8. Beépítés  határideje: szerződéskötéstől  számított  2  éves  beépítési 
kötelezettség,  ennek  biztosítására  elidegenítési  tilalom,  szerződésszegés 
esetén az eladó részéről az egyoldalú elállási jog kikötésével.

9. Telekalakítás: telekalakításra,  esetleges  szolgalmi  jog  bejegyzésre  a 
pályázat elbírálását követően kerül sor,  melynek megléte a szerződéskötés 
feltétele.

10. Egyéb költségek: a közműfejlesztési hozzájárulások díja, közműcsatlakozás 
kiépítési költsége, esetleges közműkiváltások költsége vevőt terhelik. 

11. Vételár: min. 13.000 Ft/m2 + ÁFA (13.000.000 Ft + ÁFA = 16.250.000 Ft)
12. Pályázati  biztosíték: az  alapár  20%-a,  bruttó  3.250.000  Ft.  A biztosíték 

nyertes pályázat esetén a vételárba beszámít, a szerződés megkötésének vevő 
miatti elmulasztása esetén a nyertes pályázó azt elveszti.

13. Pályázat  elbírálása: javasolt  I.  és  II.  helyezett  hirdetésének  lehetősége 
azzal, hogy amennyiben az I. helyezettel a szerződéskötés meghiúsul, úgy a 
II. helyezett lép a helyébe.

14. Előnyt jelent: a beruházás mielőbbi megvalósítása (pályázó jelölje meg a 
beruházás tervezett befejezési időpontját).

(Tartó Lajos képviselő megérkezik az ülésre)
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5.) napirend

Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. telephelyének bővítésére

Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és –
üzemeltetési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta. Az anyag arról szól, hogy az ÓZDSZOLG Kht. telephelyének egy 
része apportálásra került az ÓHG Kft. részére, így beszűkült a telephely területe. 
A Kht.  munkája  megmaradt,  talán  növekedett  is,  ezért  szükségük  van  olyan 
területre, ahol megfelelő körülmények között tudnak dolgozni. A javaslatban az 
szerepel,  hogy  a  ruhás  piac  területéből  kellene  egy  szeletet  kihasítani.  Akik 
járnak arra látják, hogy a városi piac végénél, a Malom út és a Volán parkoló 
résznél elég gyéren vannak árusok, így a területből egy darab felszabadítható. A 
három bizottság egyhangúlag javasolja a határozat elfogadását.

dr. Horogh Lajos kérdése, hogy ez a megoldás átmeneti vagy végleges?

Kelemen Sándor tájékoztatja a testületet, hogy a város egy értékes területéről 
van szó, kár volna az ÓZDSZOLG Kht. igénye miatt ipari területté nyilvánítani. 
Ezért  kérték,  hogy  ideiglenesen  kapják  meg  a  terültet.  Amennyiben  később 
valamilyen  kereskedelmi,  szolgáltatási  célra  szüksége  lesz  a  városnak  a 
területre, azt visszaszolgáltatják.

Benedek Mihály úgy gondolja mindaddig, amíg komoly munkahelyteremtésre 
alkalmas  területre  nem  jelentkeznek  befektetők,  nem  lesz  akadálya  a 
területhasználatnak.  Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

399/SzÜ. 243/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Kht. telephelyének bővítése

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

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ÓZDSZOLG Kht. a jelenlegi 
telephelye  mellett  a  8033/3  hrsz-ú  és  8035/4  hrsz-ú  önkormányzati 
tulajdonban lévő területekből kb. 4000 m2-t ideiglenesen használjon.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen
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2.) A használatbavétel  előtt  az  érintett,  kb.  4000  m2-t  kitevő  területet  az 
önkormányzati  tulajdonban lévő 8033/3  hrsz-ú  közterületből,  valamint  a 
8035/4 hrsz-ú beépítetlen területből leválasztva, önálló helyrajzi számmal 
ki  kell  alakítani.  Ennek  érdekében  el  kell  készíttetni  a  szükséges 
telekalakítási  munkarészeket  és  gondoskodni  kell  az 
ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéséről.

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

Határidő: 2006. február 28.

3.) Az ideiglenes használatra megállapodást kell kötni. A megállapodásba bele 
kell  foglalni,  hogy  amennyiben  az  Önkormányzat  a  kérdéses  területet  a 
Településrendezési Tervben foglalt céllal összhangban hasznosítani kívánja, 
az  ÓZDSZOLG  Kht.  gondoskodik  az  ideiglenes  jellegű  létesítmények 
visszabontásáról  és  a területet  a  megállapodásban rögzített  időn belül  az 
Önkormányzat részére visszaadja.

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

6.) napirend

Javaslat a Vasvár út 3-27. sz. épületegyüttes homlokzati felújításával kapcsolatos 
teendőkre

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi 
Bizottság,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az 
előterjesztést  megtárgyalta,  a  határozati  javaslat  elfogadását  támogatja.  A 
bizottságok által tett javaslat a testület elé kerülő anyagban átvezetésre került.

Benedek Mihály egy hiányosságra hívja fel a figyelmet. Az indoklási részben 
nem vezették át,  hogy a  9  M Ft-ot  a  jövő évi  költségvetésből  biztosítják.  A 
határozati javaslat viszont helyesen tartalmazza a 9 M Ft felhasználásának célját. 
Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

437/SzÜ. 244/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: A Vasvár út 3-27. sz. épületegyüttes homlokzati felújításával kapcsolatos 
teendőkre
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A Képviselő-testület  fenti  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő 
határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. A kiviteli terv 
elkészítésével megbízza az INBAKER Kft-t, a tervezési szerződést max. 45 
M Ft-os kivitelezési  összeghatár  megjelölésével  kell  megkötni,  a  kiviteli 
terv  elkészítésének  díja  és  határideje  a  korábbi  határozatnak  megfelelő 
legyen.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. december 1.

2.) A tervezés és a kivitelezés során az egységes és elfogadott színvilág nem 
bontható meg, a nagy bérlők ez irányú kívánságait csak olyan mértékben 
szabad  figyelembe  venni,  amely  még  nem  befolyásolja  jelentősen  az 
egységes arculatot.

Felelős: a terv koordinálásáért az ÓZDSZOLG Kht. vezetője
Határidő: értelemszerűen

3.) A kivitelezéshez  szükséges  és  hiányzó  kb.  9  M  Ft-ot  a  nem  lakáscélú 
helyiségek értékesítéséből adódó bevételek terhére kívánjuk fedezni.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

7.) napirend

Javaslat az ózdi belterületi 10/74 hrsz-ú, Ózd, Zalai út 40. szám, valamint az 
ózdi belterületi 10/75 hrsz-ú, Ózd, Zalai út 38. szám alatt található ingatlanok 
tulajdonjogának rendezésére

Benedek Mihály tájékoztatja  a  testületet,  a  tegnapi  nap folyamán kapott  egy 
levelet, amely azt tartalmazza, hogy a testület által tárgyalt Zalai úti ingatlanok 
tulajdonjogának  rendezésével  kapcsolatos  napirend  tárgyalásánál  Kovács 
Lászlóné  -  mint  az  ügyben  érintett  fél  -,  részt  kíván  venni  és  észrevételeit 
elmondani.  Kéri  Kovács  Lászlóné,  hogy  biztosítsák  a  lehetőséget  számára. 
Tájékoztatja a levél  íróját,  hogy az SZMSZ értelmében a  testület  dönt  arról, 
hogy  biztosít-e  hozzászólási  lehetőséget.  A  hozzászólás  időtartama 
beszabályozott, 3 perc. Mivel egy családot, emberi sorsokat érintő ügyről van 
szó, úgy gondolja elmondhatja véleményét. Kéri a testületet értsen egyet azzal, 
hogy  Kovács  Lászlóné  a  napirend  tárgyalása  során  véleményét  szóban 
kifejthesse.
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A Képviselő-testület  26  igen  szavazattal,  egyhangúlag  hozzájárul  ahhoz, 
hogy Kovács Lászlóné a napirend tárgyalása közben véleményét ismertesse.

Filipcsin  Károly ismerteti,  az  előterjesztés  komoly  előzményekkel  bír.  Több 
alkalommal  is  tárgyalták  az  ingatlanok  tulajdonjogának  rendezését,  a  most 
testület elé került anyagban is A-B változatot terjesztettek elő. A Városfejlesztési 
és –üzemeltetési Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság  az  „A”  változat  elfogadását  támogatja.  A  bizottságok  által  tett 
módosító javaslat a kiosztott anyagban már átvezetésre került.

Kovács  Lászlóné elmondja,  nem  kaptak  lehetőséget  az  építkezésre,  mert  a 
szomszéd  ház  nem  volt  elbontható.  Azonnal  szerettek  volna  építkezni,  de 
megértették, hogy el kell halasztani addig, amíg a bontási engedélyt meg nem 
szerzik.  Ígéretet  kaptak  arra,  hogy  egy  2003-ban  hozott  határozat  alapján 
visszakapják az ingatlanukat. Úgy érzi, minden hiába volt. A családja csalódott, 
nem  tudnak  beletörődni  a  sorsukba.  Hangsúlyozza,  két  éve  várják,  hogy 
visszakaphassák  ingatlanukat.  Kérdése  továbbá,  hogyan  lehet  egy  tavaly 
meghozott határozatot visszavonni egy ez évi határozattal? Nem tudja mit jelent, 
hogy  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  nem  került  olyan  helyzetbe,  hogy 
dönthetett volna tavaly a Zalai út 40. szám alatti ingatlan visszaadásáról. Mire 
vonatkozik  az  a  megjegyzés,  hogy  megszakadt  a  kapcsolat  a  felek  között, 
amikor  minden  megkeresésre  személyesen  vagy  írásban  is  reagáltak.  Erre 
választ  még  nem  kaptak,  helyette  jött  egy  újabb  indoklás,  mert  minden 
visszautasítást  meg  lehet  indokolni.  Megállapította,  hogy hiányzik  a  testületi 
anyagból a 2. számú melléklet kiegészítése. Megdöbbentő számára, hogy az ez 
év  augusztus  31-én  született  Gazdaságfejlesztési  Bizottsági  határozat  alapján 
szeptemberben  felajánlották  ingatlanukat  a  szomszédjának.  A 
Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésére kapott meghívót azzal, hogy szükséges az 
újratárgyalása. A megbeszélésen ígéretet kaptak arra, hogy keresik a megoldást 
jogszerűen  visszaállítható-e  a  kárenyhítés.  Sajnálja,  hogy  felfüggesztette  a 
bírósághoz  benyújtott  beadványát,  mert  úgy  érzi  az  időt  húzzák azzal,  hogy 
újabb hiányosságot igazoló határozatot hozzanak. A bíróságtól azt fogja kérni, 
hogy helyezzenek hatályon kívül minden olyan határozatot, ami a beadványuk 
után született. Szeretnék felépíteni otthonukat, ott élni ahol két évvel ezelőtt. Az 
ingatlant  abban  a  formában  kell  visszakapnia,  ahogy  az  önkormányzat 
tulajdonába került. Az utcában épült házak többsége salakos. Az önkormányzat 
erőszakkal  elveszi  az  egyik  családtól  a  házát  és  felajánlja  a  másiknak.  Nem 
biztos  abban,  hogy  le  kell  mondani  egy  1,5  M  Ft  értékű  melléképületről, 
amelyre építési engedélyt az önkormányzat adott ki. Hátrányos számára az is, 
hogy több millió forintos veszteséget kell lenyeljen. Kérdése, miért nekik kell 
elmenni onnan, miért kell a nagyobb telekből kisebbet csinálni? Mert már építési 
engedély nem adható ki? Bejelenti vásárlási igényét a Zalai út 38. szám alatti 
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ingatlanra,  mert  a  salakos  házon  kívül  a  telken  semmi  nincs,  a  szomszédot 
veszteség  nem  éri.  Hozzáteszi,  az  ingatlanért  2  M  Ft-tal  többet  kapott  a 
szomszédja,  mint  ő.  A  vételi  ajánlata  a  telek  forgalmi  értéke.  Kéri,  az 
elhangzottak figyelembevételével hozza meg a testület a döntést. Hangsúlyozza, 
emberségből  dönteni  nem  törvénytelen,  de  ne  tegyenek  tönkre  egy  családot 
azért, hogy egy másikat előnyökhöz juttassanak. Az emberek elsősorban nem 
politikai  nézeteik,  hanem  emberi  tulajdonságaik  miatt  választják  meg  a 
képviselőket.  Ígéri,  nem  fog  többet  hozzászólni,  ez  volt  az  utolsó 
kezdeményezés részéről. A döntéstől függően fogja beadni keresetét a bíróságra. 
Biztos benne, hogy a Legfelsőbb Bíróságig is fellebbezni fognak. 

Kovács György azokra a kérdésekre válaszol, amelyek a Műszaki Ügyosztály 
hatáskörébe  tartoznak.  Az  tény,  hogy  2003-ban  Kovács  Lászlóné,  mivel 
martinsalakos volt a háza, kárenyhítésre volt jogosult. Ismerteti, több eset közül 
választhattak:  használt  lakást  vásárolnak,  újjáépítenek  vagy  megerősítik  a 
szerkezetét. 2003-ban a vonatkozó kormányrendelet úgy nyilatkozott, hogy aki 
használt lakásvásárlást választ, annak ingatlana - a kárenyhítés feltétele -, és az 
épülethez  tartozó  felépítmények önkormányzati  tulajdonba kell  kerüljenek és 
ennek fejében az ingatlanon lévő salakos házat köteles elbontani saját költségén. 
Nyilatkozatuk  szerint  dilemmáztak  a  vásárlás  és  újjáépítés  között.  A döntési 
lehetőség  korlátozott  volt,  mivel  ezek  az  épületek  az  adott  térségben  össze 
vannak építve. Ezt követően Kovács Lászlónéék a vásárlás mellett  döntöttek, 
ezért  az  önkormányzat  tulajdonába  került  2003.  október  1-jén  az  ingatlan. 
Emellett  leveleket  intéztek  Kovács  Lászlónéék  több  fórumhoz,  a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottsághoz,  a  Polgármesterhez,  az  Ingatlankezelő 
Irodához,  hogy visszakaphassák korábbi  ingatlanukat.  A testület  hozott  2003. 
decemberében egy olyan határozatot, amely szerint az önkormányzat szabadon 
rendelkezhet  a  tulajdonnal  és  a  lehetőséget  meg kell  adni,  hogy az ingatlant 
visszakapják.  Miután az élet  produkál  lehetetlen műszaki  dolgokat,  a  testület 
úgy  módosította  ezen  határozatát,  hogy  a  Búzásvölgy,  Baranyai  út,  Zalai  út 
térségében  a  felszabaduló  ingatlanok  újrahasznosításán  van  a  hangsúly,  nem 
kívánja senkinek felajánlani az ingatlant. Általánosságban úgy döntött a testület 
és példa is van rá, hogy más károsultaknál sem került sor az ingatlan átadására a 
hasonlóan  épült  ingatlanok  esetében,  mivel  a  beépítése  speciális.  Az 
önkormányzat  egy  búzásvölgyi  ingatlant  méltányossági  alapon  fel  kívánt 
ajánlani a Kovács családnak. A testület gátat szabott a vásárlási lehetőségeknek. 
Június  28-án  hozta  meg  a  testület  azon  határozatát,  amelynek  1.)  pontja 
értelmében  konkrét  döntés  született,  hogy  a  két  ház  elbontásra  kerül  és  az 
önkormányzat  össze  fogja  vonni  és  árverés  útján  lenne  köteles  értékesíteni 
annak,  aki  többet  fizet  érte.  Ezt  ajánlja  most  fel  az  önkormányzat  a  Kovács 
családnak. A másik család választhatott ebben a helyzetben. Senki nem tudta, 
hogy erre a koncepcionális klauzulára mikor lesz szükség. Ennek kezelésére is 
született kormányrendelet. Lehet, hogy lesznek újabb esetek is, amiket szintén 
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kezelni kell. Ha a másik család ott akar maradni és új ingatlant építeni, akkor az 
önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlant odaadja neki. Mivel ikerházról van 
szó a ház alapja egybeépült. Bizonyos távolságot tartva építheti be a területet 
úgy,  hogy az építési  költségeket,  visszamaradó bontási  költségeket  megfizeti. 
Úgy  gondolja,  az  eljárás  nem  személyre  szóló  volt,  a  kárenyhítést  Kovács 
Lászlónéék igénybe vették, használt lakást vásároltak a kárenyhítésként kapott 
pénzből. 

Filipcsin Károly elmondja, hogy ebben az esetben a műszaki lehetőségek, a jog 
és  az  emberség  ütközéséről  van  szó.  A műszaki  lehetőségek  nagy  korlátot 
jelentenek.  Amikor  a  lakást  felépítették  a  tulajdonosok  nem tudhatták,  hogy 
ilyen következményei lesznek és oda vezet, hogy a házaikat le kell bontani. A 
kormány  kezdetben  nagyvonalúan  hozott  határozatokat,  az  érintettek  nem 
tehetnek  arról,  hogy  évről-évre  változtak  az  előírások.  Egyszerű  lenne  a 
megoldás,  ha  a  mellettük  lévő épület  nem lenne  salakos  és  az  érintett  felek 
mellett  nem  lennének  műszaki  kötöttségek,  pl.  vízvezeték  problémák.  Az 
önkormányzat  részéről  jogosak  az  időközbeni  megszorítások,  hogy  az 
összeépítéseket  elkerüljék.  Először  Kovács  Lászlónéék  épülete  vált 
életveszélyessé, abból ki kellett költözniük. Egyszerű lett volna a dolog, ha a 
mellette  lévő  ház  nem  salakos.  Nem  tudták  Kovácsék  a  bontási  feladatot 
vállalni,  éltek  a  telekvásárlás  lehetőségével  és  új  házat  építettek.  A Kovács 
család  olyan  helyen  -  Budapesten  -  vásárolt  ingatlant,  ahol  az  ingatlanok 
értékállósága biztosított.  A helyzet  annyiban változott,  hogy az ikerház egyik 
fele  önkormányzati  tulajdonban van,  a másik pedig magántulajdonban.  Senki 
nem hibáztatható,  jogilag  nem sok  ütközés  van,  műszakilag  viszont  nehéz  a 
problémát megoldani. Meg kellene vizsgálni nem találnak-e olyan megoldást, 
hogy a két épület a meglévő telkeken felépüljön. Kinek adjanak igazat, mivel az 
egyik fél kényszerhelyzetbe került a másiknak pedig szerencséje volt a probléma 
megoldását  illetően.  Valamilyen  megoldásra  mindenképpen  jutni  kell.  Nem 
tudja, hogy az idő mennyire sürgető, esetleg meg lehetne vizsgálni a helyzetet 
műszakilag  a  két  fél  közös  akaratával,  egyetértésével.  A  jelenlegi  helyzet 
Kovácsék részére egyértelműen hátrányos, de jelentős anyagi terhet rónak rájuk 
a  „B”  változatban  foglaltak  is,  mivel  egyáltalán  nem  javasol  megoldást 
Kovácsék számára. 

Nagybalyi Géza három gondolatot vet fel, amely az anyag átolvasása közben 
felvetődött.  Mivel  salakos  ház  ügyben  ő  is  érintett,  igyekezett  áttekinteni  a 
helyzetet.  Egyetért  azzal,  hogy a  lelkiismeretüknek és  a  törvényeknek eleget 
tenni nagyon nehéz. A jelenlegi probléma, mint ahogy a Műszaki Ügyosztály 
vezetője is  jelezte,  erre a térségre jellemző. Valamilyen furcsa oknál fogva a 
Kistóban,  Táblában,  Sajóvárkonyon élők nem jöttek testület  elé,  pedig ott  is 
vannak salakos házak. Az ügyben egy problémát lát, hogy egy ikerháznál ha az 
egyik elkezd életveszélyessé válni  és műszakilag össze van építve a mellette 
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lévő házrésszel elválaszthatatlanul,  akkor a műszaki szakértőnek kellett volna 
meghozni  azt  a  határozatát,  hogy  egyszerre  válik  életveszélyessé  az  épület. 
Mivel  ő  bővítette  a  házát  tapasztalta,  hogy nem az  új  rész  vált  veszélyessé, 
hanem húzta magával a régi részt. Ami stabilan meg lett építve, az is elkezd 
szétválni. Ha technikailag össze van kapcsolva, az tönkreteszi a másikat. Az a 
hibás, aki azt állapította meg, hogy az egyik életveszélyes, a másik nem.

Filipcsin  Károly ismerteti,  egyeztetésen  vett  rész,  ahol  elhangzott,  az 
önkormányzat  gazdaságossági  szempontból  nem  kótyavetyélheti  el  a  telket, 
hanem  tisztességes  összegen  kell  értékesítenie.  Próbáltak  olyan  megoldást 
találni, hogy megnyitották volna a telek méretét a szabad terület felé, így egy 
újabb  ikerházat  fel  tudtak  volna  építeni.  Hangsúlyozza,  próbálta  a  bizottság 
együttműködési  szándékáról  biztosítani  Kovácsnéékat,  ugyanakkor  az  egyik 
bizottsági  ülés  előtt  kaptak  egy  levelet,  hogy  elfogadhatatlan  számukra  a 
megoldás és bírósághoz fognak fordulni.  Most  akkor mit  csináljanak? Ennek 
ellenére javasolják az „A” változat elfogadását, mert benne van az emberi oldal 
is.  Ennyit  tudtak  kihozni  az  ügyből.  Úgy  gondolja,  hogy  a  Szuperinfóban 
megjelent  csúsztatások  mindenki  hitelét  rontják,  nem  biztos,  hogy  az 
együttműködési szándékot segítik.

dr.  Horogh  Lajos javasolja,  hogy  15  nap  múlva  vagy  a  következő  ülésig 
kapjanak türelmet. Nem tudja elképzelni, hogy nem találnak olyan megoldást, 
amely szerint felépülhetne az épület. Ő lát esélyt erre, de ha tévedne, akkor is le 
lehetne  végérvényesen  zárni  az  ügyet.  Olyan  alapozásról  kell  gondoskodni, 
hogyha valamilyen probléma következik be, a 2 épület sorsát nem veszélyezteti. 
Ilyen engedmény történt a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Műszaki Ügyosztály 
részéről,  de  meg  kell  nézni  a  helyzetet  és  ha  a  lelkiismeretükkel  tisztában 
vannak, akkor jogi oldalról kell a kérdést rendezni.

Benedek  Mihály próbálta  a  jogszerűséget  illetve  az  emberi  oldalát  is 
megközelíteni a dolgoknak, amikor többekkel végignézték az ügyet. Egyértelmű 
a válasz, hogy műszakilag nem megoldható a jelenlegi két telek megosztásával 
két  különálló  épület  felhúzása.  Kovács  László  és  felesége  ügyében eddig  az 
önkormányzat  által  hozott  határozatok,  rendeletek,  bizottsági  döntések 
törvényesek  és  megfelelnek  minden  kormányrendeletnek,  határozatnak,  ami 
szabályozza a kártérítést. Mindannyian ózdiak és tudják mennyivel olcsóbban 
lehetett régen megvásárolnia kohósalakot. Hangsúlyozza, egyetlen egy törvény 
sem adott lehetőséget arra, hogyha valaki kártalanításban részesült, megvegye 
azt a területet, amiért már megkapta a kártérítési összeget és amiért ingatlant 
vásárolt  magának.  Úgy  gondolja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  és  annak 
elnöke hónapok óta, folyamatosan tárgyalta az ügyet, így nincs értelme tovább 
halogatni a döntést. Véleménye szerint nem fognak olyan műszaki megoldást 
találni  december  20-ig,  amivel  a  helyzet  javulhatna.  Azt  gondolja,  hogy  a 
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jelenlegi  határozattal  az  önkormányzat  testülete  az  emberség,  a  megértés 
maximumáig elmegy, amikor méltányosságból eltekint a licitálástól és felajánl 
egy építési telket, amely a Zalai úttól nincs messze. Kéri, szavazzanak az „A” 
változattal együtt a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal,  1 nem, 8 tartózkodás mellett az 
„A” változatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

116/SzÜ. 245/KH/2005. (XI.29.) sz. határozat

Tárgy: Az ózdi belterületi 10/74 hrsz-ú, Ózd, Zalai út 40. sz., valamint az ózdi 
belterületi  10/75 hrsz-ú, Ózd, Zalai út 38. sz. alatt  található ingatlanok 
tulajdonjogának rendezése

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

1.) A Képviselő-testület nem kíván eltérni a 7/KH/2005. (I.25.) sz., valamint a 
154/KH/2005. (VI.28.) sz. határozatában foglaltaktól. 

2.)  Az ózdi belterületi 6/11 és 6/12 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó beépítetlen 
telekre  a  136/KH/2005.  (V.31.)  számú  határozat  szerint  meghatározott 
2.512.000 Ft-os vételáron versenyeztetés nélkül vételi jogot biztosít Kovács 
László és Kovács Lászlóné ózdi lakosok részére. Az értékesítés feltétele: a 
kijelölt  vevők  tudomásul  veszik,  hogy  az  ózdi  belterületi  10/74  hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatban az Önkormányzattal szemben semmilyen igénnyel 
nem élhetnek. Az adásvételi szerződésben két éves beépítési kötelezettséget, 
valamint  ugyanilyen  időtartamú  elidegenítési  és  terhelési  tilalmat  kell 
kikötni, ezek biztosítására pedig az Önkormányzat egyoldalú elállási jogát. A 
kijelölt  vevők az  Önkormányzat  ajánlatának elfogadásáról  a  kiértesítéstől 
számított  30  napos  jogvesztő  határidőn  belül  nyilatkozhatnak.  Elfogadó 
nyilatkozatuk esetén az adásvételi szerződést a bontás befejezését követő 30 
napon  belül  meg  kell  kötni.  A kijelölt  vevők  a  vételárat  egyösszegben 
kötelesek teljesíteni.

Felelős: 1-2. pontok vonatkozásában:
a kiértesítésért és a szerződésmegkötésért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: szerződéskötésre a kiértesítés kézhezvételétől számított 30 nap
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8.) napirend

Javaslat az Ózd, Bartók Béla út 2. fsz. 1. ajtószám alatti önkormányzati bérlakás 
bérbeadására

Filipcsin  Károly ismerteti,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta, az „A” változat elfogadását támogatja.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak az „A” változattal együtt a határozati javaslat 
elfogadásáról.

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

495/SzÜ. 246/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy:  Az  Ózd,  Bartók  Béla  út  2.  fsz.  1.  ajtószám  alatti  önkormányzati 
bérlakás bérbeadása

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

A Képviselő-testület az Ózd, Bartók Béla út 2. fsz. 1. ajtószám alatti 1,5 szobás 
51,86 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást 
Mihalik  Éva 3734 Szuhogy,  József  Attila  út  156.  szám alatti  lakos részére  - 
egyedi elbírálás alapján, pályázati eljárás lefolytatása nélkül – 2007. október 31. 
napjáig biztosítja.  Nevezett  köteles a bérleti  díjat  és a fenntartási  költségeket 
megfizetni.

Felhívja az ÓZDSZOLG KHT ügyvezetőjét, hogy a lakásra vonatkozó bérleti 
szerződést a határozatnak megfelelően kösse meg a bérlővel. 

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője

Határidő: 2005. december 15.

9.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  által  biztosított  szociális 
alapszolgáltatások – külön megállapodásban való – ellátására

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, a társulásnak legalább három szociális 
alapszolgáltatást  meg  kell  szerveznie  annak  érdekében,  hogy  az  ösztönző 
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normatív támogatás feltételeit elnyerje. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a 
családsegítést,  házi segítségnyújtást  és ellátást Ózd-Putnok települések fogják 
ellátni külön megállapodás alapján. Felhívja a testület figyelmét arra, hogy a 
családsegítést és a házi segítségnyújtást a Területi Szociális Gondozási Központ 
intézményegységeivel  kívánja  ellátni,  illetve a  szenvedélybetegek ellátását  az 
Esély  Gondozóház  egységeivel.  Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

492/SzÜ. 247/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  biztosított  szociális 
alapszolgáltatások – külön megállapodásban való – ellátása

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

1.) A  Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  Ózd  Város  Önkormányzata 
megállapodást  kössön  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulásával  arra,  hogy  a 
családsegítést  és  a  házi  segítségnyújtást  a  Területi  Szociális  Gondozási 
Központ,  a  szenvedélybetegek  közösségi  ellátását  az  Esély  Gondozóház 
intézményei útján biztosítsa.

Felelős: Polgármester
PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály Vezetője

Határidő: azonnal

2.) Felhatalmazza Ózd Város Önkormányzatának Kiss Sándor alpolgármesterét 
a határozati javaslat 1. számú melléklete szerinti megállapodás aláírására. 

Felelős: Kiss Sándor alpolgármester
Határidő: azonnal
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M E G Á L L A P O D Á S

amely  létrejött  egyrészről  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  (3600.  Ózd, 
Városház  tér  1.,  képviseli  Benedek  Mihály  a  Társulási  Tanács  elnöke)  – 
továbbiakban  Társulás  -,  másrészről  Ózd  Város  Önkormányzata  (3600.  Ózd, 
Városház  tér  1.,  képviseli  Kiss  Sándor  alpolgármester)  –  továbbiakban 
Önkormányzat – között családsegítés, házi segítségnyújtás és szenvedélybetegek 
közösségi  ellátására az alábbi feltételek szerint:

1. A felek  rögzítik,  hogy  Ózd  város  Önkormányzata  a  feladatellátáshoz 
2006. január 1. napjától kezdődően vállalja, hogy  a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló - többször módosított -  1993. évi III. tv. 
(továbbiakban Sztv.)  56.  §.  alapján,  -  a  szociálisan  rászorultak  részére 
személyes gondoskodás keretében - a tv. 57. §. (2) bekezdésében felsorolt 
alapszolgáltatások közül  saját intézményein keresztül biztosítja a

- a házi segítségnyújtást
- a családsegítést, valamint
- a szenvedélybetegek közösségi ellátását.

2. Az Önkormányzat  a házi segítségnyújtást  és  a családsegítést  a  Területi 
Szociális Gondozási Központ (Ózd, Bolyki Tamás út 15/A). intézményén 
keresztül, a szenvedélybetegek közösségi ellátását az Esély Gondozóház 
(Ózd, József A. út 3.) intézményén keresztül látja el.

3. Az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  területére  kiterjedően  azon 
települések jegyzékét, 

- melyekre  nézve  az  Önkormányzat  a  családsegítést  ellátja  a 
megállapodás 1. számú melléklete,

- melyekre nézve Önkormányzat a házi segítségnyújtást biztosítja, a 
megállapodás 2. sz. melléklete,

- melyekre nézve az Önkormányzat a szenvedélybetegek közösségi 
ellátást biztosítja, a megállapodás 3. sz. melléklete tartalmazza.

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban felsorolt 
intézményeken  keresztül  az  1.  pontban  megjelölt  időponttól  kezdve 
határozatlan  ideig  a  feladatokat  az  Sztv.  és  a  végrehajtására  kiadott 
rendeletekben foglalt szakmai szabályok szerint folyamatosan biztosítja. 
A feladatok ellátásához a mindenkori költségvetési törvényben biztosított 
normatív  támogatást  és  ösztönző  működési  támogatást  veszi  igénybe. 
Amennyiben a házi segítségnyújtás működtetési költségeit a normatív és 
ösztönző  támogatás  nem  fedezi,  úgy  a  költségek  kiegészítését  vagy  a 
Társulás,  vagy  az  ellátott  lakóhelye  szerinti  települési  önkormányzat 
arányosan biztosítja.
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5. A  jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  az 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. tv. 
rendelkezései valamint az Sztv. és végrehajtási rendeletei irányadók.

6. A jelen megállapodást felmondani a mindenkori költségvetési törvényben 
a normatívák igényléséről és lemondásáról szóló rendelkezés szerint lehet.

7. A megállapodást  a  felek  elolvasták,  értelmezték,  és  mint  akaratukkal 
egyezőt helyben hagyóan aláírták.

2005. november ….
          

    Benedek Mihály   Kiss Sándor
Társulási Tanács elnöke alpolgármester

1. sz. melléklet

Ózd Város Önkormányzatának a
Területi Szociális Gondozási Központ intézménye által biztosított

családsegítés megszervezése településenként

       Település Lakosságszám
1. Borsodbóta   960 fő
2. Bükkmogyorósd   180 fő
3. Csernely   950 fő
4. Csokvaomány   967 fő
5. Domaháza 1028 fő
6. Farkaslyuk 2023 fő
7. Hangony 1847 fő
8. Királd   952 fő
9. Kissikátor   358 fő
10. Lénárddaróc   348 fő
11. Nekézseny   893 fő
12. Sáta 1458 fő
13. Sajónémeti   579 fő
14. Uppony   380 fő

Összesen:        12 923 fő
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2. sz. melléklet

Ózd Város Önkormányzatának a
Területi Szociális Gondozási Központ intézménye által biztosított

házi segítségnyújtás megszervezése településenként

       Település Lakosságszám
1. Borsodbóta   960 fő
2. Domaháza 1028 fő
3. Farkaslyuk 2023 fő
4. Hangony 1847 fő
5. Királd   952 fő
6. Kissikátor   358 fő
7. Lénárddaróc   348 fő
8. Sajónémeti   579 fő
9. Uppony   380 fő

Összesen:          8 474 fő

3. sz. melléklet

Ózd Város Önkormányzatának az
Esély Gondozóház intézménye által biztosított

szenvedélybetegek közösségi ellátásának 
megszervezése településenként

       Település Lakosságszám
1. Borsodnádasd 3597 fő
2. Járdánháza   2003 fő
3. Arló 4306 fő
4. Borsodszentgyörgy      1359 fő
5. Domaháza 1028 fő
6. Hangony 1847 fő
7. Kissikátor   358 fő
8. Farkaslyuk 2023 fő
9. Sajónémeti   579 fő

Összesen:        17 100 fő

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

Javaslat  Ózd Város Önkormányzatának az Ózd Kistérség Többcélú Társulása 
településeivel kötendő megállapodásra

Benedek Mihály javasolja a határozati javaslat 2. pontjából törölni azt, hogy 1. 
számú melléklet.

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna tájékoztatja a testületet, hogy jelen előterjesztés az 
előző  napirendből  következik.  Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati elfogadásáról.

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

492/SzÜ. 248/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: Javaslat az Ózd Város Önkormányzatának az Ózd Kistérség Többcélú 
Társulásának településeivel kötendő megállapodásra

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

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 

Ózd  Város  Önkormányzata  az  előterjesztés  mellékletében  szereplő 
települések  önkormányzataival  a  családsegítés  ellátásának  működési 
költségeihez  történő  300.-Ft/lakos  összegű  normatív  állami  hozzájárulás 
átadására kössön megállapodást.

2.) Felhatalmazza  Ózd  Város  Önkormányzatának  polgármesterét  a  határozat 
mellékletével azonos tartalmú megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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M E G Á L L A P O D Á S

amely létrejött egyrészről az Ózd Város Önkormányzata (3600. Ózd, Városház tér 1., 
képviseli Benedek Mihály polgármester) mint megbízott – továbbiakban Megbízott -, 
másrészről ……………………../város/község Önkormányzata (36……………………
……….., képviseli ……………………  polgármester) mint Megbízó – továbbiakban 
Megbízó  –  között  családsegítés  feladatok  ellátása     finanszírozásáról  az  alábbi 
feltételek szerint:

A  felek  rögzítik,  hogy  a  Megbízott  a  ………….határozattal  elfogadott  külön 
megállapodás  alapján  a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  – 
többször módosított – 1993. évi III. tv. (továbbiakban Sztv.) 64. § alapján a szociálisan 
rászorultak részére – saját intézményén keresztül – átvállalja a családsegítési feladatok 
ellátását.

1. A Megbízott  a  feladat  zökkenőmentes,  folyamatos  ellátására  2006.  január  1. 
napjától  vállal  kötelezettséget  határozatlan  időtartamra  a  szakmai  szabályok 
előírásai szerint.  A feladatok ellátásához  elsősorban a mindenkori  költségvetési 
törvényben  a  szociális  alapszolgáltatások  általános  feladatai  ellátására 
meghatározott normatív támogatást, valamint a 2006. évi költségvetés-tervezet 8. 
sz. mellékletének V. fejezetében biztosított  ösztönző működési támogatást fogja 
igénybe venni.

2.  A felek  megállapodnak  abban,  hogy   a  megállapodás  mellékletében  felsorolt 
települések mint Megbízók – melyekre nézve a Megbízott  a saját  intézményein 
keresztül  a  feladat  ellátását  vállalta  –   lakosságszám  alapján  a  szociális 
alapszolgáltatás  feladataira  biztosított  normatív  állami  támogatás  összegéből 
lakosonként háromszáz forint pénzeszköz átadását vállalják.

3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben  a helyi önkormányzatok 
társulásáról  és  együttműködéséről  szóló 1997.  évi  CXXXV. tv-ben,  a  települési 
önkormányzatok  többcélú  kistérségi  társulásáról  szóló  2004.  évi  CVII.  tv-ben, 
valamint  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  Megállapodásában  foglalt 
rendelkezései  irányadók.

4. A  jelen  megállapodást  felmondani  a  mindenkori  költségvetési  törvényben  a 
normatívák igényléséről és lemondásáról szóló rendelkezés szerint lehet.

5. A megállapodást  a  felek  elolvasták,  értelmezték,  és  mint  akaratukkal  egyezőt 
helyben hagyóan aláírták.

Ózd, 2005. ……………..

Benedek Mihály                 ……………………               
  polgármester                                                              polgármester
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11.) napirend
Javaslat  a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  Alapító  Okiratának 
módosítására

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az alapellátás kiterjesztése érdekében az 
Alapító Okiratot  módosítani  kell.  Felhívja  a figyelmet a mellékletre,  amelyet 
egységes  szerkezetbe  foglaltak.  Kéri,  ezt  őrizzék  meg,  mivel  mindig 
észrevételezik, hogy a nagyon kiterjedt szociális háló miatt nem igazán tudnak 
az intézményrendszerben eligazodni. Az egységes szerkezet segítséget nyújt az 
eligazodásban.

dr. Pallagi Istvánné ismerteti, a 9.) napirendi pont előterjesztéséhez kiosztottak 
egy  új  mellékletet,  ami  a  házi  segítségnyújtásra  vonatkozott.  Mivel  ezt  a 
feladatot  a Területi  Szociális  Gondozási  Központ végzi,  így az alapító okirat 
mellékletét  képező  2.  számú  melléklet  módosul,  kimarad  Bükkmogyorósd, 
Csernely és Nekézseny.

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, jogi akadályát a módosításnak nem találja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

205/SzÜ. 249/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: A Területi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása

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

1. Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  Területi  Szociális  Gondozási  Központ 
Alapító  Okiratának  módosítását  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a 
polgármestert a határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2.  Utasítja  a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  vezetőjét,  hogy 
gondoskodjon  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  megfelelő 
módosításáról.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: azonnal
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1. sz. melléklet

Ózd Város Önkormányzatának a
Területi Szociális Gondozási Központ intézménye által biztosított

családsegítés megszervezése településenként

       Település Lakosságszám
1. Borsodbóta   960 fő
2. Bükkmogyorósd   180 fő
3. Csernely   950 fő
4. Csokvaomány   967 fő
5. Domaháza 1028 fő
6. Farkaslyuk 2023 fő
7. Hangony 1847 fő
8. Királd   952 fő
9. Kissikátor   358 fő
10. Lénárddaróc   348 fő
11. Nekézseny   893 fő
12. Sáta 1458 fő
13. Sajónémeti   579 fő
14. Uppony   380 fő

Összesen:        12 923 fő

2. sz. melléklet

Ózd Város Önkormányzatának a
Területi Szociális Gondozási Központ intézménye által biztosított

házi segítségnyújtás megszervezése településenként

       Település Lakosságszám
1. Borsodbóta   960 fő
2. Domaháza 1028 fő
3. Farkaslyuk 2023 fő
4. Hangony 1847 fő
5. Királd   952 fő
6. Kissikátor   358 fő
7. Lénárddaróc   348 fő
8. Sajónémeti   579 fő
9. Uppony   380 fő

Összesen:          8 474 fő
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12.) napirend

Javaslat az Esély Gondozóház Alapító Okirata módosítására

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna ismerteti, a közösségi ellátást köteles biztosítani az 
önkormányzat  ott,  ahol  10  ezer  főnél  több  lakos  él.  A  szenvedélybetegek 
közösségi ellátását integrált formában fogja biztosítani az Esély Gondozóház. 
Azért kell ellátni, mert a tárgyi feltételek átalakítás nélkül állnak rendelkezésre, 
de  a  személyi  feltételek  költségvetési  igény  nélkül  biztosítottak  lesznek.  Az 
Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság  a  határozati  javaslat 
elfogadását támogatja.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

496/SzÜ. 250/KH/2005.(XI.29.) számú Határozat

Tárgy: Az Esély Gondozóház Alapító Okiratának módosítása

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

1.) Ózd  Város  Önkormányzata  2006.  január  1-jétől  létrehozza  a 
szenvedélybetegek közösségi ellátását, és az Esély Gondozóház intézményi 
egységeihez integráltan működteti.
Felelős: Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője

Esély Gondozóház vezetője
Határidő: azonnal

2.)  A  Képviselő-testület  elfogadja  a  határozat  mellékletét  képező  Esély 
Gondozóház egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát és felhatalmazza 
a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

3.) Utasítja az Esély Gondozóház vezetőjét, hogy gondoskodjon a Szervezeti 
és Működési Szabályzat megfelelő módosításáról.
Felelős: intézményvezető
Határidő: azonnal
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1. sz. melléklet

Az Esély Gondozóház a szenvedélybetegek közösségi ellátását 
az alábbi települések lakosai számára biztosítja 

       Település Lakosságszám

1. Borsodnádasd 3597 fő
2. Járdánháza   2003 fő
3. Arló 4306 fő
4. Borsodszentgyörgy      1359 fő
5. Domaháza 1028 fő
6. Hangony 1847 fő
7. Kissikátor   358 fő
8. Farkaslyuk 2023 fő

Összesen:        16 521 fő

-.-.-

Kiss  Sándor  alpolgármester  visszaadja  az  ülés  vezetését  Benedek  Mihály 
polgármesternek.

13.) napirend

Javaslat  az  önkormányzati  tulajdonú  nem lakáscélú  ingatlanok  értékesítésére 
hozott 2005. évi döntések végrehajtásával összefüggő további intézkedésekre 

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi 
Bizottság,  valamint  a Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság a  határozati 
javaslatot a 7/A és 8/A változattal javasolja elfogadásra. 

Fazekas  Zoltán ismerteti,  a  testület  ez  évben  elfogadta  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő,  nem  lakáscélú  ingatlanok  értékesítésével  kapcsolatos 
intézkedéseket. Két határozat született az idén, az első alapján 12 ingatlan került 
meghirdetésre, amelyből 8 értékesítése sikeresen megtörtént. A második kör már 
érdekes tapasztalatokat rejt magában, mert a júniusban hozott határozat alapján 
8 ingatlan és  24 garázs értékesítésére  történt  javaslat.  Összesen 11 esetben - 
részben vagy egészben - sikerült szerződéskötést realizálni. A második körben 
árverésekre  került  sor,  amely  többször  eredménytelenül  zajlott  le  és  részben 
hozott eredményt. Úgy gondolja, ennek az okait és indokait fel lehetne tárni az 
előterjesztés tárgyalása érdekében. Az első körben nem igazán felbecsült értékek 
alapján  történt  meg az  értékesítés,  valamint  közvetlen  értékesítések  nagyobb 
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sikert  hoztak,  mint  a  piaci  áron  felbecsült  értékesítések.  Ettől  függetlenül  a 
határozati javaslat bizottságok által támogatott változatát elfogadásra javasolja, 
mert az önkormányzat elhatározta magát a program megvalósítása mellett. Kéri, 
hogy az indoklási részben az 5. oldalon a szlogent változtassák meg „vagyonért 
vagyon”-ra.

dr.  Horogh Lajos elmondja,  az  előterjesztés  fedőlapján  az  található,  hogy az 
előterjesztés nyilvános ülésen történő tárgyalása személyiségi jogokat sért. Most 
akkor megsértik?

Benedek Mihály válasza,  nem sértik a titoktartás szabályait  mindaddig, amíg 
személyekről és velük kapcsolatban összegekről nem esik szó. Ezért kéri, hogy 
tartsák be a titoktartás szabályait. Ha úgy gondolja valamelyik képviselő, hogy 
ezekkel kapcsolatban kíván szólni, akkor zárt ülést kell elrendelni.

Erdősi János észrevételezi -  azzal együtt, hogy támogatja a határozati javaslat 
elfogadását -, nem tartja szükségesnek a „vagyonért vagyon” szlogenre történő 
megváltoztatást,  mivel  egy  épületet  amennyiért  értékesítenék,  azt  vissza  is 
fordítják a vagyon növelésére. Módosult a koncepció annyiban, hogy a garázsok 
értékesítéséből befolyó összeg jelen pillanatban a Vasvár úti  felújításra kerül. 
Kéri,  hogy továbbra  is  maradjon érvényben az a  koncepció,  hogy a  fiatalok 
háza, ahol rengeteg probléma van, ne essen ki az emlékezetükből és a felmerült 
problémák orvoslására a befolyt összegekből valamilyen módon kerüljön sor.

Benedek  Mihály elmondja,  az  első  körben  értékesített  vagyontárgyak  és 
helyiségek is üzleti  alapon, a felértékelésnek megfelelően 100 %-os forgalmi 
érték  megfizetése  mellett  kerültek  értékesítésre.  Nem  volt  licitálás,  mert 
elővásárlási  jog  illette  meg  az  érintetteket.  Úgy  gondolja,  ez  elszólás  volt 
Fazekas Zoltán részéről. Kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati 
javaslat elfogadásáról.

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

57



317/SzÜ. 251/KH/2005.(XI.29.) számú határozat
Tárgy: Az  önkormányzati  tulajdonú  nem  lakáscélú  ingatlanok  értékesítésére 

hozott  2005.  évi  döntések  végrehajtásával  összefüggő  további 
intézkedések

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

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő nem lakáscélú ingatlanok 
elidegenítésének  alapelveiről  hozott  döntése  végrehajtásaként,  az  egyes 
ingatlanok  értékesítésére  hozott  döntései  maradéktalan  végrehajtása 
érdekében  az  értékesítésre  kijelölt,  de  a  vevők  visszalépése,  árverés 
sikertelensége, illetve egyéb okok következtében meghiúsult eladások miatt 
az  ingatlanok  további  hasznosításáról  jelen  határozattal  dönt.  A határozat 
végrehajtásának koordinálására  a  PH.  Vagyongazdálkodási  és  Vállalkozási 
Ügyosztályt jelöli ki.

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

2.) Az  Ózd,  Nemzetőr  út  6.  sz.  alatti,  7348/A/182  hrsz-ú  ingatlan 
tulajdonjogának rendezése - a  társasház hivatalos álláspontjának ismeretében 
- képviselő-testületi  döntést  igényel,  melyet az ingatlan kezelője terjeszt  a 
Képviselő-testület elé. 

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

3.) Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  a  34/2004.  (XII.30.)  sz.  rendelete  által 
alkalmazható  részletfizetési  és  halasztott  fizetési  lehetőséget  –  vagyoni  és 
jövedelmi  viszonyaik  vizsgálata  alapján  –  az  alábbi  személyek  részére 
engedélyezi,  az  önkormányzati  tulajdonú  garázsbérleményeik 
tulajdonjogának megszerzéséhez, a vételár 50 %-ának megfelelő összegre, a 
szerződéskötéstől számított egy év időtartamra:

Sor-
szám

Cím, hrsz, 
Alapterület Bérlő Fizetés módja Bruttó eladási ár

(Ft)
1. Nagy Imre út 1-11/15.; 8404/A/105, 18 m2 Bodnár Imréné részlet 1.434.464
2. Bolyki főút 77/7.; 8415/31/A/97, 18 m2  Fazekas Albert részlet 1.434.464
3. Szent István út 27.; 8415/165/A/68, 18 m2  Bartha Jánosné részlet 1.440.000
4. Nagy I. út 5-7.; 8404/A/99, 18 m2 Dr. Németh Tamás részlet 1.440.000
5. Nagy I. út 5-7.; 8404/A/100,  18 m2 Rédli Betti részlet 1.440.000
6. Nagy I. út 9-11.; 8404/A/109, 18 m2 özv. Bokor Istvánné halasztott 1.440.000
7. Vasvár út 65.; 7903/A/181, 17 m2 Szántó Istvánné részlet 1.246.000
8. Vajda J. u. 12.; 7095/2/A/19, 25 m2 özv. Oláh Lajosné részlet 750.000
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Felelős: szerződés előkészítéséért:
ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
szerződés megkötéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

4.) Az Ózd, Pázmány út 18.  sz.  alatti  ózdi  belterületi  6572 hrsz-ú ingatlan – 
műszaki állapota és egyéb hasznosításra alkalmatlan jellege miatt – bontására 
az engedélyt be kell szerezni és a városrehabilitációs feladatok keretében a 
bontást el kell végezni.
Az Ózd,  Bánszállás  u.  20.  fsz.  3.  sz.  alatti  ózdi  belterületi  14256 hrsz-ú 
ingatlant  állapota  és  egyéb  célú  hasznosítási  lehetőségek  hiánya  miatt 
műszakilag  alkalmatlanná  kell  tenni  az  önkényes  használat 
megakadályozására.

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

5.) A  48-as  út  6.  sz.  alatti  ózdi  belterületi  5385/2  hrsz-ú  ingatlant  az 
Önkormányzat nem értékesíti. A térség rehabilitációja kapcsán középtávon a 
bérlemény  megszüntetését  és  a  terület  építési  területnek  történő 
felhasználását határozza meg.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
PH. Műszaki Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

6.) Az  Ózd,  Bolyki  főút  20.  sz.  alatti,  8587  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlant,  melynek vételi  ajánlatára  a  bérlő  a  rendelkezésre  álló  határidőn 
belül nem adott elfogadó nyilatkozatot, az ingatlan kezelője bérbeadás útján 
hasznosítsa.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

7.) Az táblázatban felsorolt önkormányzati tulajdonú garázsokat, melyek bérlői 
nem fogadták el az Önkormányzat értékesítési feltételeit, a Képviselő-testület 
a alábbiak szerint kívánja hasznosítani:
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Sorszám Cím Helyrajzi szám
1. Katona József út 3/7. 7712/A/31
2. Bolyki főút 36-42/6. 8406/A/71
3. Bolyki főút 36-42/9. 8406/A/74
4. Bolyki főút 36-42/10. 8406/A/70
5. Bolyki főút 36-42/12. 8406/A/68
6. Bolyki főút 44/7. 8407/A/73
7. Bolyki főút 44-50/2. 8407/A/78
8. Bolyki főút 79/4. 8415/31/A/100
9. Vasvár út 67. 7903/A/184

10. Vasvár út 69. 7903/A/187
11. Vajda János út 12. 7095/2/A/20

Meg  kell  vizsgálni  a  bérlemények  határozott  idejű  szerződésre  történő 
módosításának  és  elhelyezkedésüknek  megfelelő  piaci  bérleti  díjak 
alkalmazásának lehetőségét, a jelenlegi jogviszonyok felmondásával.

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

8.) Az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő,  az  Ózd,  48-as  út  2.  szám  alatti 
5281/A/5 hrsz-ú, az Ózd, Zrínyi út 4. szám alatti 8371/A/33 hrsz-ú, az Ózd, 
Uraj  út  14.  szám  alatti  14256  hrsz-ú,  Ózd  Vasvár  út  59.  szám  alatti 
7903/A/179 hrsz-ú, Ózd Vasvár út 31. szám alatti 7709/11/A/58 hrsz-ú üres 
ingatlanok értékbecslését (aktualizálását) el kell végeztetni. A forgalmi érték 
testületi jóváhagyása után újabb árverés kitűzésével nyilvános értékesítésüket 
meg  kell  hirdetni,  a  hatályos  34/2004.  (XII.30.)  sz.  rendeletben  előírt 
értékesítési feltételekkel és a 175/KH/2005. (VII.26.) határozatban megjelölt 
felújítási kötelezettségekkel.

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

Határidő: 2005. december 31.
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 (Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor  
alpolgármesternek  tekintettel  arra,  hogy  a  következő  napirendi  pontok 
előterjesztője a polgármester)

-.-.-

17.) napirend

Javaslat  az  ózdi  rendőrkapitányság  vezetője  kinevezésével  kapcsolatos 
képviselő-testületi vélemény kialakítására

Kiss  Sándor köszönti  dr.  Kökényesi  Antal  vezérőrnagyot,  megyei 
rendőrkapitányt, valamint Pinkóczi Józsefet.

Benedek Mihály ismerteti,  mindenki  előtt  ismert,  hogy  a  Rendőrkapitányság 
vezetője dr.  Sztanik Zoltán nyugdíjba vonult,  ezért a kapitányság vezetésével 
Pinkóczi Józsefet bízták meg. A Képviselő-testületnek egy előzetes véleményt 
kell kialakítani a kinevezéssel kapcsolatban. Úgy gondolja, a bizottsági ülésen 
minden kérdésre elhangzott a válasz. Átadja a szót dr. Kökényesi Antal megyei 
rendőrkapitánynak.

dr. Kökényesi Antal: hosszabb ideje ismert már a jelenlegi helyzet, egy nagy 
tiszteletnek örvendő, eredményes szakmai pályafutásáról ismert kolléga helyét 
kell betölteni. Ózd egy jelentős város a megyében, jelentős problémákkal. Ehhez 
képest kellett keresni egy olyan embert, aki az itteni elvárásoknak megfelel. Egy 
olyan  embert,  aki  az  eddigi  eredményeket  képes  folytatni  és  a  változó 
igényeknek megfelel, valamint kötődik a környékhez is. Pinkóczi József itt járt 
általános  iskolába,  középiskolába,  évekig  itt  dolgozott  beosztott  rendőrként. 
Később Budapestre került,  ahol  különböző szakterületeken végezte  munkáját. 
Maga  is  ismerte  már  korábban,  felfigyelt  a  tevékenységére,  csak  később 
elvesztette  szem elől.  Erre  a  posztra  mindenképpen  olyan  embert  akart,  aki 
képes a továbbfejlődést biztosítani,  ezért is örült  neki,  mikor megtudta, hogy 
Pinkóczi József újra vissza akar ide jönni. Az áthelyezésre dr. Sztanik Zoltán 
egyetértésével került sor. Ismerve Pinkóczi úr tevékenységét, úgy gondolja, jó 
kezekbe kerül az Ózdi Rendőrkapitányság vezetése. Jó szakmai véleménnyel és 
megalapozott ismeretek birtokában tudja javasolni a Képviselő-testületnek, hogy 
fogadják el a jelöltet.

Soós  József tájékoztat  arról,  hogy az  elmúlt  héten  volt  egy Közrendvédelmi 
Bizottsági  ülés,  ott  ismerkedtek  Pinkóczi  Józseffel,  aki  vázolta  Ózd bűnügyi 
helyzetét,  valamint  elmondta a jövőbeli  elképzeléseit.  Reméli,  hasznos lesz a 
további  együttműködés.  A bizottság  egyhangúlag  javasolja  Pinkóczi  József 
kinevezését. 
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Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  véleményezte  az  új 
rendőrkapitány kinevezését,  áttanulmányozta az életrajzát.  Ennek alapján úgy 
ítéli meg, hogy az új rendőrkapitány jól értékeli, Ózd rossz közbiztonságának 
milyen  irányban  kell  elmozdulnia.  A  bizottság  egyhangúlag  támogatja  a 
kinevezést. 

Erdősi  János elmondja,  Filipcsin  Károllyal  együtt  véletlenül  találkoztak 
Pinkóczi  Józseffel  az  ÓZDSZOLG Kht-nál.  Egy órán keresztül  beszélgettek, 
amely alapján bátran merik javasolni kapitányságvezetőnek. 

dr.  Horogh  Lajos: mivel  a  Közrendvédelmi  Bizottság  tagja,  igyekezett 
megismerni  a  rendőri  munkát.  Az  élet  úgy  hozta,  hogy  dr.  Sztanik  Zoltán 
nyugdíjba vonult, így boldog nyugdíjas éveket kíván neki. A rendőrség munkája 
eredményes  fejlődést  mutat.  Személyesen  találkozott  Pinkóczi  Józseffel  és 
benne mély benyomást keltett. Átnézte a szakmai önéletrajzát és úgy gondolja, 
mivel sikeres pályát futott be és gazdag tapasztalatokat szerzett, ez biztosíték 
arra, hogy Ózdon eredményes munkát végezzen. Úgy érzi, hogy az ózdi bűnügyi 
helyzetet jól ismerve, konkrét elképzelései vannak a jövőt illetően. A Képviselő-
testület  feladata,  hogy  támogassák  a  Rendőrség  munkáját  és  együttesen 
küzdjenek a bűnügyi mutatók további javítása érdekében. Egy ózdi jött vissza 
ide gazdag tapasztalatokkal azért, hogy hasznosítani tudja a tudását. Javasolja a 
kinevezését.

Rontó József átgondolt, jó döntésnek tartja a kinevezést. Példaértékű a városhoz 
való  kötődése.  Örül  neki,  hogy  egy  Ózdról  elkerült,  jól  képzett  szakember 
szívesen jön ide vissza. Sikeres munkát kíván neki, és úgy gondolja, a megyei 
rendőrkapitány úr is segíteni fog abban, hogy a színvonalas munkához a tárgyi 
és személyi feltételek rendelkezésre álljanak a városban. 

Berki  Lajos megköszöni  főkapitány  úrnak,  hogy  a  kisebbségi  vezetőkkel  is 
találkozott  az  elmúlt  héten.  Úgy  érzi,  hogy  a  kisebbséggel  való 
együttműködésben elindul egy jó folyamat. Kíván az új rendőrkapitánynak jó 
együttműködést a kisebbséggel és erőt, egészséget a munkájához.

Pinkóczi  József köszönti  a  testület  tagjait.  Jól  esett  neki  hallani  a  biztató 
szavakat.  Elmondja,  nagy örömmel  tett  eleget  a  felkérésnek és örömmel  jött 
vissza Ózdra. Úgy érzi, elég sok időt volt távol, de ennek ellenére tisztában volt 
azzal, hogy mi történt a városban. Szerencsésnek érzi magát, mivel a pályafutása 
a  csúcsra  ért.  Járőrként  kezdte  itt  Ózdon  végigjárta  a  ranglétrát,  különböző 
beosztásokban  dolgozott.  Véleménye  szerint,  az  ember  ennyi  év  alatt  annyi 
tapasztalatot és tudást szerez, hogy egy ilyen feladatot el mer vállalni. Tisztában 
van  azzal,  hogy  térségnek  milyen  problémái  vannak,  azzal  is,  hogy  a 
munkanélküliség, a megélhetés milyen nehézségeket okoz a város lakosságának 
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illetve  az  önkormányzatnak.  Ennek  ellenére  kijelentheti,  Ózdon  nincs 
katasztrófahelyzet,  semmivel  sem  rosszabb  az  országosnál,  sőt  bizonyos 
dolgokban  még  jobb  is,  bár  itt  is  magas  a  bűncselekmények,  az  erőszakos 
cselekmények  száma.  Vannak  problémák,  de  ezek  a  munkanélküliségből  is 
adódnak.  Tudja  azt  is,  hogy  a  környező  erdőket  megnyirbálták,  ezzel 
kapcsolatban kérdések is elhangzottak a Közrendvédelmi Bizottság ülésén. Ezen 
a területen már történtek lépések, felmérték a helyzetet. Viszont nem fog egyik 
napról a másikra menni a megoldás, nem is akar ígérgetni, de szisztematikusan 
ezeket a gócpontokat fel tudják számolni. A másik gyakori bűncselekmény az 
uzsorakamatokkal kapcsolatos, továbbá társul még ehhez az emberek személyi 
szabadságának megsértése is.  Ebben az ügyben már történtek előrelépések és 
egy ilyen kört  már sikerült  felszámolni.  Látják a  bűncselekmények lényegét, 
viszont ezeket bizonyítani is kell, nem lehet vagdalkozni, hiszen a bíróság előtt 
meg kell állnia a helyét. A sértetti kör meg van félemlítve. Ezek munkanélküli 
emberek, gyakran lakás nélkül is vannak és abban reménykednek, hogy esetleg 
valamilyen anyagi forráshoz jutnak. Bátorítják őket és úgy néz ki, vallomást is 
fognak tenni, mert látják, hogy az Önkormányzat és a város lakossága mellettük 
áll. A másik problémás terület a városban a közlekedés. Kérdésként merült fel, 
hogy miért nem mérik a sebességet. Ezzel kapcsolatban elmondja, egy hónapban 
négyszer tart ilyen akciót a Rendőrség. Csak úgy próbálják ezt végezni, hogy ne 
zavarják a lakosságot. Sok intézkedés történt gyorshajtás miatt a hónapban. Az 
állomány utasítást  kapott,  hogy ezeket  a  jogsértéseket  számolják  fel,  először 
figyelmeztessenek, majd bírságoljanak és végül tegyenek feljelentést. Úgy érzi, 
ezek  a  tevékenységek  egyre  inkább  beérnek.  A lakosságtól  is  elvárja,  hogy 
jogszerű magatartást tanúsítsanak és tartsák be a szabályokat. A jövő év elején a 
testületet tájékoztatni fogja a tevékenységükről és reméli jó dolgokról számolhat 
be.  Végezetül  hozzáteszi,  az  ajtaja  mindenki  számára  nyitva  van,  bárkinek 
rendelkezésére áll.

Benedek Mihály megköszöni főkapitány úrnak, a város felé irányuló figyelmet 
és bízik benne, hogy az az együttműködés, ami kialakult az Önkormányzat és a 
Rendőrség között tovább fog erősödni és együtt tudják a problémákat orvosolni. 
Kéri, támogassák a kinevezést.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

491/SzÜ 258/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózdi  Rendőrkapitányság  vezetője  kinevezésével  kapcsolatos 
képviselő-testületi vélemény kialakítása   

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
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A  Rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV.  törvény  8.  §  (2)  bekezdésének 
előírásaira  figyelemmel  a  Képviselő-testület  előzetesen  támogatja  Pinkóczi 
József r. alezredesnek az Ózdi Rendőrkapitányság vezetőjévé való kinevezését.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal 

15.) napirend

Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  2003-2005.  évi  gazdálkodásáról  és 
pénzügyi helyzetének alakulásáról

Kiss Sándor  tájékoztatja a testületet,  hogy kiosztásra került  egy új  határozati 
javaslat, kéri, azt vegyék figyelembe.

dr. Eszenyi Géza ismerteti, az előterjesztés részletesen feltárja az utóbbi két év 
gazdasági  eseményeit,  amelyek  a  kórház  jelenlegi  gazdasági  helyzetéhez 
vezettek. Módosításkén a 14. oldal második bekezdésében a három főt, két főre 
kérné kijavítani, illetve a 3/a. mellékletben a második táblázat címében a 2005. 
év utolsó 3 hónapjának az adata szerepel, nem a havi átlag. Tehát a 4,5 %-os 
kötelező  béremelés  2005.  évre  eső  időszakának,  a  3  hónapnak  a  fedezetlen 
kiadását  jelenti.  Felhívja  a  figyelmet  a  kiosztott,  új  határozati  javaslatra, 
amelynek a 1.) és 4.) pontjában vastag betűvel van kiszedve a változás, amelyet 
jogszabályváltozás miatt volt szükséges módosítani.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna:  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság a beszámolót megtárgyalta és mindenki korrektnek és reálisnak tartja. 
Az előterjesztés első részében azok a lépések szerepelnek, amelyeket a kórház 
önmaga próbál megtenni a megoldás érdekében. Nem vitatható az a tény, hogy a 
Kórház részéről komoly pénzügyi igény lép fel. Megjegyzi, a kórházat a beteg 
oldaláról  kell  megközelíteni.  A  bizottság  egyetért  a  határozati  javaslattal, 
különösen  a  2.)  pontot  ajánlja  a  Képviselő-testület  figyelmébe  és  6  igen 
szavazattal támogatja az elfogadását.  

Boda  István  elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  anyagot  és 
megállapították, hogy elég nehéz olvasmány, az összefüggéseit csak a szakértők 
tudják követni. Megállapítható, hogy az egészségügy nincs könnyű helyzetben, 
továbbá, hogy a kórház vezetése sokat tett a racionalizálás érdekében, hiszen, 
amit az átvilágítók leírtak, azt ők meglépték. Vannak elképzelések arra is, mely 
területeket  kell  úgy szervezni,  hogy pénzeket  lehessen megfogni.  A kiosztott 
határozati javaslatban a 4.) pontot egyértelműbbé tették, az 1.) pont pedig úgy 
került  megfogalmazásra,  mely  szerint  foglalkozni  kell  az  egészségüggyel,  a 
kórházzal,  de  most  összeget  nem  fogalmaznak  meg,  majd  a  költségvetés 
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módosításánál kell ezt megtenni. Mindezekkel együtt javasolja az előterjesztést 
és a kiosztott határozati javaslat elfogadását. 

Nyerges Tibor:  egy komoly anyagot kaptak, amelyet áttekintve látható, hogy a 
kórház helyzete az elmúlt években jelentősen romlott. Ennek okai között külső 
tényezők  játszottak  szerepet.  Ezek  között  lényeges  megemlíteni  az  50  %-os 
bérfejlesztés  beépítését,  a  fedezethiányt,  ami  azt  jelzi,  a  bérfejlesztések  úgy 
történtek meg,  hogy az ellentételezés hiányos lesz.  Az anyag 22.  oldalán fel 
vannak sorolva a működést nehezítő események, ezek között szerepel, hogy „Az 
alapellátás irányításával foglalkozó 2 fő továbbfoglalkoztatása, a feladat leadását 
követően,  illetve  a  munkaviszonyuk  megszüntetése  következtében  kifizetett 
felmentés  és  végkielégítés  összege  12.829.348  Ft-ot  tett  ki 
(kényszerintézkedés)”. Erre magyarázatot kér. A 13. pont tartalmazza, hogy „10 
ágy átminősítése aktívról krónikusra – bevételkiesés egy teljes évre 14 M Ft, 
erre az évre 4,2 M Ft.” Úgy emlékszik, hogy ezt az átvilágító cég javasolta. 
Ebből  következik,  hogy  az  átvilágítók  által  javasoltak  nem  mindig  jártak 
előnnyel, sőt ebben az esetben hátránnyal jártak. A 15. pontban említésre került 
az amortizáció beépítésének elmaradása. A 21. pontban szerepel a vállalkozói 
díjak  nagymértékben  történő  emelése  (orvos  elvándorlás  csökkentése  okán). 
Ezzel kapcsolatban kérdezi,  igaz-e az a pletyka,  mely szerint a sebészetről 4 
orvos jelezte, hogy a kórházat el akarja hagyni? Hol tart ez az ügy? A 22. pont 
tartalmaz  olyat,  hogy  létszámcsökkentés  végkielégítésének  meg  nem  térült 
része.  Ennek  az  okára  is  kíváncsi  lenne,  hiszen  az  időben  lejelentett  és 
megpályázott  végkielégítéseket  meg  kellett  volna  állami  forrásból  kapni.  Az 
alapellátásnál  történt  létszámcsökkentésről  lehet  olvasni  a  23.  oldalon,  a 
működést támogató intézkedések 4. pontjában. Ezzel összefüggésben elmondja, 
sajnálatos módon a táblai körzeti orvos el akar költözni a városból, mivel a férje 
az alapellátásban dolgozott és érintette a létszámcsökkentés. Kérdése, hogy áll a 
létszámcsökkentéssel  a  dolog?  Nem  támogatja  a  létszámcsökkentést  és 
megfontolás  tárgyát  képezi,  hogy vajon évente  ezen túl  mennyi pénzzel  kell 
kipótolni  a  kórház  költségvetését  a  talpon  maradása  érdekében.  Az  elmúlt 
néhány  évben  erre  nem  volt  példa.  Olyan  kormányzati  intézkedéssel  sem 
találkoztak, amely az egészségügy problémáit megoldja. 

dr.  Horogh Lajos:  mivel  ő műszaki ember,  itt  pedig egészségügyről  van szó, 
bizonyos fogalmak újszerűek voltak számára és más szemmel is nézi az egész 
beszámolót.  Az  anyagból  megállapítható,  hogy  az  egészségügyre  fordított 
ráfordítások alacsonyabbak a tőlünk fejlettebb országokhoz viszonyítva. A GDP-
t figyelembe véve ezek az aránytalanságok még nagyobbak. Ez rávilágít arra, 
hogy országosan mindenképpen változtatni kell az egészségügy helyzetén. Az is 
egyértelmű,  hogy  ütközés  van  bizonyos  HBCS súlyszám költsége  és  az  ún. 
német pontszám költsége között, az elismert költség és a tényleges ráfordítások 
között jelentős eltérések vannak. Erre az anyag sem ad magyarázatot. Úgy tűnik 
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számára, hogy ezek a súlyszámok és a német pontszámok alulfinanszírozottak. 
Az anyagot alaposnak tartja, megállapítható, hogy az igazgatási rendszer sokrétű 
és alapos lehet, ha igaz, hogy osztályokra lebontva, ágyszámokra vetítve ki lehet 
számolni a ráfordításokat, bevételeket. Véleménye szerint ez az anyag bizonyos 
mértékig féloldalas, mivel nagy súlyt fektet arra, hogy bebizonyítsa a bevételek 
miért  csökkentek és  annál  kevesebbet  a  költségráfordítások alakulására.  Meg 
kellene magyarázni azt, hogy a MEP által elismert pontszám értékek és a kórház 
által  produkált  ráfordítások  között  miért  van  ilyen  különbség.  Ez  már  csak 
kismértékben  függ  a  bevételektől.  Bizonyos  mértékig  egyértelmű  a 
teljesítményvolumen korlát. A volumenkorlátnak bevételcsökkentő hatása nem 
lehet,  mert  a  korlát  feletti  teljesítményeket  is  díjazza  a  MEP,  de  degresszív 
mértékben.  Ezek  a  bevételek  attól  még  hozzáadódnak.  A  bevétel  nem 
csökkenhet  a  volumenkorlát  léte  miatt.  Annak  nőni  kell,  legfeljebb  a  teljes 
ráfordítás nincs ellentételezve, mert a degresszivitás lehúzza. Az anyagban azt 
látja, hogy a tervezett bevétel és a tényleges bevétel eltér egymástól, ennek mi 
az oka. Véleménye szerint a tervezésnek figyelembe kell venni a teljesítmény 
volumenkorlát hatását. Ha e nélkül terveznek, akkor rossz a tervezés. Ezért nem 
érti,  hogy  a  teljesítmény  volumenkorlátot  miért  tudják  be  úgy,  hogy 
bevételcsökkentő hatású. A tervezettől mindenképpen nagyobbnak kellene lenni 
a bevételnek. Kérdése, miért kisebb a tényleges bevétel a tervezettől. 

Rontó  József  úgy  gondolja,  nem kell  taglalni,  mit  jelent  a  város  életében  a 
kórház. Az anyagból kiderül, hogy sem a betegforgalom, sem a fekvőbetegek 
száma nem csökkent az elmúlt néhány évben. Időközben a kórházban különböző 
intézkedések eredményeként létszámcsökkentés lépett életbe, ez 45 főt érintett. 
Ezek a változások óhatatlanul olyan helyzetet  teremtenek az intézményben,  - 
mivel a fekvőbetegek és járóbetegek száma változatlan – hogy a munka nehezül, 
több hárul az ott dolgozókra és nehezebb a konszolidált légkör megteremtése is. 
Igazgató  úrra  nagy  feladat  hárul  ennek  a  konszolidált  viszonyrendszernek  a 
kiépítésében.  Ehhez  igazgató  úrnak  annyi  segítségre  van  szüksége,  mint  a 
gazdasági  feladatok  megteremtéséhez.  A  kórház  jövőjét  és  jelenét  érintő 
negatívumok  megszüntetése  érdekében  hatékony  munka  szükséges  az 
önkormányzat részéről is. Hosszú távon hatékonyabban kell segíteni a kórház 
működését, ez alól nem vonhatják ki magukat. 

dr. Horogh Lajos kifogásolja, hogy 500 M Ft bevétel-elmaradás következett be, 
ezáltal kérdése, egy reális tervezésnél át lehet-e vészelni ilyen mértékű kiesést? 
A járóbeteg ellátásnál van egy számadat, mely szerint 78 órával csökkentették a 
kapacitást,  ennek ellenére az összes teljesítmény 15 %-al  nőtt.  Ezek számára 
meglepőek,  de  valószínűleg  így  van.  Elszomorítónak  tartja  a  bér  és  dologi 
ráfordítások arányát. A bérhányad meghaladja a 70 %-ot, a dologi ráfordítás 30 
% alatt van. Egy ilyen helyzetű kórházban nehéz ellátni a feladatokat. Meg kell 
nézni, milyen lehetőségek vannak a kórház működésének javítására, de a bérnél 
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nincs  lehetőség,  hiszen  törvény  írja  elő.  Egyetért  azzal,  hogy  a  támogatást 
illetően a döntés csak decemberben szülessen meg és a határozati javaslattal is 
egyetért.

dr.  Eszenyi  Géza  az  alapellátással  kapcsolatos  kérdésére  Nyerges  úrnak 
elmondja, dr. Jancsi Éva és Novák András esetében mindent megtettek annak 
érdekében,  hogy  ne  kerüljenek  az  utcára.  Novák  Andrást  nem  tudták 
foglalkoztatni, nem volt hely, azonban hozzáteszi Polgármester úrral többször 
konzultáltak  és  állást  is  ajánlottak  neki,  de  ő  ezt  nem fogadta  el.  A testület 
bizonyára  emlékszik,  hogy  az  átvilágítók  30  ágyas  csökkentést,  valamint  az 
egész gyerekosztály megszüntetését javasolták. Ezt sem a kórház, sem a testület 
nem tartotta  jónak.  A 10  ágy  átminősítése  egy  átmeneti  intézkedés  volt,  az 
átvilágítás  nem  szólt  arról,  hogy  krónikus  ággyá  történő  átminősítés  a 
volumenkorlátokat  csökkentené.  A  13.  havi  bért  a  kórháznak  is  ki  kell 
gazdálkodni, ez mindig plusz terhelés, mivel nincs fedezet. Horogh úr bérekkel 
kapcsolatos  kérdésére  válaszolva  közli,  a  kórház  működési  költségének  a 
bérhányada nőtt 76 %-ra, de nem azért, mert többet fizetnek. Mivel a bevételek 
csökkentek, azonos bérszínvonal mellett is nagyobb százalékos arányt jelent. A 
fizetések kifejezetten csökkentek, több, mint 100 M Ft-al. Ez a változás azért is 
van,  mert  számos olyan funkciót,  amelyet  eddig közalkalmazottként  látott  el 
valaki, most vállalkozóként látja el, ügyeletet, készenlétet, szakrendelői órákat. 
Nem  a  bérköltség  nőtt,  hanem  az  összbevétel  csökkent.  A  sebészekkel 
kapcsolatos kérdésre majd Polgármester úr nyilván válaszolni fog. A kórházak 
támogatásával  kapcsolatosan  megjegyzi,  a  helyzetük  rossz,  Észak-
magyarországon még rosszabb, és a helyzetet számos tényező is rontja. Ennek 
ellenére úgy véli, egy olyan együttműködés, ami jelenleg a város vezetése és a 
kórház vezetése között van, garanciát jelent a kórház talpon maradásához. Az 
önkormányzat  minden  erkölcsi  támogatását  latba  vetette  az  ügyeket  illetően, 
valamint  az  egyéb  támogatások  is  segítették  a  kórházat.  Horogh  úr  HBCS 
számok és a teljes volumen korlát összefüggéseivel kapcsolatos hozzászólására 
reagálva kifejti, készséggel áll rendelkezésre ez ügyben, ugyanis nem igaz, amit 
mondott, mert a volumenkorlát nem okozhat bevételfokozódást. A tervezést sok 
minden befolyásolja. Ez az intézmény év elején nem tudja megjósolni, hogy mi 
változik év közben. 

dr.  Horogh  Lajos  kijelenti,  ő  azt  mondta,  a  volumenkorlát  nem csökkenti  a 
bevételt, hanem növeli, csak nem arányosan, mert nem térül meg teljesen az erre 
fordított  kiadás.  Ha  átlagon  felül  teljesítenek,  azért  is  fizet  a  MEP,  de  a 
degresszív elismerés nem ellentételezi a ráfordítást. 

Benedek  Mihály  megköszöni  főigazgató  úrnak  az  előterjesztést.  Ez  egy 
mindenre  kiterjedő,  alapos,  tárgyszerű  előterjesztés.  Nagyon  korrekt  és 
egyértelmű  az  önkormányzat  vezetése  és  a  kórház  vezetése  közötti 
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együttműködés. Nem a problémák elkendőzése, hanem nyílt megtárgyalása a cél 
minden  találkozáskor.  Ehhez  segítséget  nyújt  a  Szociális  és  Egészségügyi 
Ügyosztály  is,  akik  komolyan  foglalkoznak  a  gyógyítással  is,  nemcsak  a 
szociális ellátó rendszerrel. Úgy ítéli meg, hogy a volumenkorlátnak egy okáról 
nem  beszéltek,  mégpedig,  2003.  január  1-jétől  a  kórház  teljesítménye 
mélyrepülésbe  kezdett  és  a  teljesítmény  nagy  mértékű  csökkenése  volt 
megfigyelhető. Ezt az okozta, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár a 2003. év 
teljesítményét fogadta el bázisnak és ennek a 90 % körüli értékét ismeri el 100 
%-os teljesítménynek. Ez nem helyi probléma. Amikor a főigazgató váltásra sor 
került, már nem sikerült a 2003-as teljesítményt olyan mértékben növelni, hogy 
az a bázis magasabb legyen. Éppen ezért főigazgató úrral és az országgyűlési 
képviselő úrral több kórházzal is tárgyalást folytattak arról, hogy a fennmaradó 
HBCS  pontokat  hogyan  lehet  az  Almási  Balogh  Pál  Kórháznak  átadni. 
Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  Novák  Andrásnak  tényleg  ajánlottak 
munkahelyet, ő viszont csak úgy fogadta volna el az állást, ha megkapta volna a 
végkielégítést  is.  Nyerges Tibornak elmondja,  a  kórháznál  nem történt  vízdíj 
emelés,  csak  eddig  nem  a  jogszabálynak  megfelelő  módon  közületi,  hanem 
lakossági  vízdíj  elszámolás történt.  Ebben az esetben vissza kellett  állítani  a 
törvényes  megoldást.  A  béremeléssel  kapcsolatban  megjegyzi,  annak 
ellentételezése  mindig  úgy  történik,  hogy  a  béremelés  mögött  valamilyen 
megfelelő teljesítménynek is fel kell sorakozni. Ez igaz a gyógyító rendszerre is. 
A sebészekről keringő pletykákkal kapcsolatosan ismerteti, a bizottsági ülésen is 
elmondta  már,  nem igaz,  hogy  a  kórház  4  sebésznek  fel  kíván  mondani.  A 
főigazgató eredményes tárgyalásokat folytat egy traumatológus orvossal, hogy a 
kórház állományába megnyerje, annak érdekében, hogy azok a traumatológiai 
műtétek,  amelyek  folynak  a  kórházban  ÁNTSZ  engedéllyel  végezhetők 
legyenek és működési engedélyt kapjon a sebészet. A traumatológusoknak áruk 
van, mint minden más orvosnak. Amikor a főigazgató úr megegyezett ezzel az 
orvossal,  a  sebészeten  dolgozók  azt  kérték,  hogy  szeretnének  vele,  mint 
polgármesterrel  személyesen  találkozni.  Itt  egy  bérfeszültségről  van  szó 
intézményen  belül.  Azt  mondta  nekik,  hogy  tájékozódnia  kell  a 
menedzsmentnél, milyen lehetőség van a bérfeszültség megoldására. Főigazgató 
úr tájékoztatta, hogy milyen lehetőségek vannak, ő elmondta a sebészeknek ezt. 
Elmondta,  hogy  ezekkel  a  lehetőségekkel  azonosulni  tud,  mint  a  testületet 
képviselő Polgármester, mivel sem az Önkormányzatnak, sem a kórháznak nincs 
szabad pénzeszköze a  bérfeszültség megoldására.  Ezután keresték meg ismét 
levélben Jegyző úrral együtt a sebészeten dolgozó orvosok és jelezték, mivel 
nem  sikerült  a  béremelésüket  megoldani,  ezért  december  1-jéig  várnak  a 
megoldásra,  azután  elmennek  a  kórházból.  Újra  leültek  most  már  közösen 
Jegyző  úrral,  ügyosztályvezető  asszonnyal,  főigazgató  úrral,  valamint 
gazdaságvezető asszonnyal és akkor főigazgató úr ecsetelte, milyen lehetőségek 
vannak. Megemlítette a közreműködői megállapodást, amely az jelentené, hogy 
mintegy  20-25  %-al  emelkedne  a  sebészorvosok  jövedelme.  Főigazgató  úr 
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tájékoztatta a sebészeket arról, hogy ez a vállalkozói szerződés lenne a megoldás 
a bérük rendezésére. Erre azt a választ kapta, hogy december 1-je után fogják a 
sebészek tájékoztatni főigazgató urat, elfogadják-e ezt a megoldást, vagy nem. 
Úgy  gondolja,  hogy  a  bérfeszültség  egy  munkavállalói,  menedzsmenti 
probléma, amely a rendelkezésre álló keretek között oldható csak meg. Egyetért 
Boda  úrral,  ő  is  úgy  gondolja,  hogy  a  fenntartó  önkormányzatnak  át  kell 
tekinteni a pénzügyi lehetőségeket és a pénzügyi koncepció tárgyalásával egy 
időben kell megvizsgálni, milyen egyszeri pénzeszköz átadással tudnak segíteni 
annak  érdekében,  hogy  a  kórháznak  ne  növekedjen  a  30  napon  túli 
adósságállománya.  Elmondja,  országgyűlési  képviselő  úr  sokat  segít  neki  a 
kórházzal  kapcsolatos  feladatok,  problémák  összefogásában  és  egy  ilyen 
beszélgetésen  vetődött  fel  országgyűlési  képviselő  úr  részéről,  hogy  az  ágy 
mellett  dolgozó  ápolónőkkel  keveset  foglalkoznak.  Ennek alapján  szeretné  a 
határozati  javaslat  módosítását  előterjeszteni  és  kéri  a  testületet,  hogy 
támogassák. A kórházban a fekvőbetegek mellett 67 fő szakápoló dolgozik 20 
évnél régebben. Azt kérné, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy olyan 
mondattal,  hogy  a  képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  ennek  a  67  főnek 
december  hónapban egy havi  bruttó  bért  biztosít  Ózd Város  Önkormányzata 
egyszeri pénzátadás formájában. Úgy gondolja, ezek az ápolónők, akik a kórház 
szolgáltatását  igénybe  vevő  betegekre  a  nap  minden  percében  felügyelnek, 
ellátják őket, érezzék, hogy a Képviselő-testülete odafigyel arra az áldozatkész 
munkára, amelyet szeretne ezúton is megköszönni. A módosítást és a pénzügyi 
kihatását  javasolja  a  határozati  javaslatban  megfogalmazni.  Végezetül  azt  is 
megköszöni főigazgató úrnak, hogy amit a pályázatában leírt, azt megtartotta és 
4 új szakorvos dolgozik a kórházban. 

dr. Horogh Lajos kérdése, milyen nagyságrendű összegről van szó?

Benedek Mihály: számításaik szerint kb. 6,5 M Ft lehet. 

Rontó  József úgy  gondolja,  amennyiben  a  december  1-jei  tárgyalások 
eredménnyel zárulnak, akkor rendben van, de ha probléma merül fel, akkor a 
tárgyalást  önkormányzati  részvétel  mellett  kell  lebonyolítani,  mert  az 
eredménytelenség drámai helyzetet eredményezne, ezt pedig meg kell előzni.

Benedek Mihály szeretné főigazgató úrral  együtt,  hogy ne kerüljön sor ilyen 
drámai helyzetre.

Kiss Sándor kéri a szavazást a polgármester úr által elmondott módosításról.

A  Képviselő-testület  25  igen  szavazattal,  egyhangúlag  az  elhangzott 
módosítást elfogadja. 
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Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 

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

141/SzÜ 259/KH/2005.(XI.29.) számú határozat
Tárgy: Az Almási Balogh Pál Kórház 2003-2005. évi gazdálkodása és pénzügyi 

helyzetének alakulása

1.) Ózd Város Képviselő-testülete az Almási Balogh Pál Kórház 2003-2005. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
A  pénzügyi  stabilizáció  helyreállítása  érdekében a  Képviselő-testület  a 
pénzügyi  lehetőségei  függvényében  a  decemberi  ülésen  dönt  az  anyagi 
támogatásról,  az  intézet  által  javasolt  változtatások  megvalósítási 
kötelezettsége mellett.

2.) A  pénzügyi  stabilizáció  megteremtése  érdekében  a  jelenlegi  struktúra 
módosítása szükségszerű. Megvalósítandó feladatok: 

- SBO kialakítása (pályázat útján),
- ezzel párhuzamosan, de egyes esetekben korábban, a készenlét és ügyeleti 

szám és díjtétel felülvizsgálata és módosítása,
- a közreműködői szerződések felülvizsgálata, a lejárt szerződések esetében 

az ár alkuérvényesítése a finanszírozhatósági határok figyelembevételével,
- a  Központi  Laboratórium  tevékenységi  körének  bővítése  a 

transzfuziológiai feladatokkal,
- foglalkozás egészségügyi szolgálat azonnali átszervezése,
- a kiszolgáló egységeknek, lehetőség szerinti kiszervezése, vállalkozásba 

adása,  vagy olyan további  átalakítása  szükséges,  mely ezen területeket 
még hatékonyabbá teszi (élelmezés, mosoda, műszaki ellátás és takarítás),

- emelt  szintű  hotelfunkció  választási  lehetőségének  megteremtése  a 
fekvőbeteg ellátás területén,

- napi gyógyszerelés megvalósítása.

Felelős: dr. Eszenyi Géza főigazgató
Határidő: Azonnal és legkésőbbi megvalósítás 2006. március 31.

3.) Az  érintett  területeken  megvalósított  struktúramódosítás  következtében  a 
szervezett létszámot 10 fővel kell csökkenteni.
A végkielégítés összegére ez esetben pályázatot kell benyújtani.

Felelős: dr. Eszenyi Géza főigazgató
Határidő: 2005. december 01. és folyamatos.
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4.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy

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

-  Ózd Város Önkormányzatának 2005. évi  költségvetéséről  szóló 3/2005. 
(III.01.)  rendelete  szerint  az  önkormányzat  költségvetési  szerveinél 
engedélyezett álláshelyek száma összesen 2051 fő, a létszámcsökkentési 
döntés végrehajtását követően a létszám összesen 2041 fő;

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

Felelős: dr. Eszenyi Géza főigazgató 
Határidő: 2006. március 01.

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

Felelős: Polgármester
dr. Eszenyi Géza főigazgató

Határidő: azonnal
 a pályázat benyújtásának határideje 2005. december 31.

6.) A Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy a  Kórház  fekvőbetegeket  ellátó 
munkahelyein  több,  mint  20  éve  dolgozó ápolók részére  egy havi  bruttó 
alapbérének megfelelő jutalom kerüljön kifizetésre,  áldozatkész munkájuk 
elismerésére. Ehhez a költségvetés módosításánál (járulékkal együtt) 8.676 
E Ft pótelőirányzatot kell figyelembe venni.

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

Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  Szakrendelő  rekonstrukció  2006.  évi 
címzett támogatási pályázat benyújtására

Benedek Mihály ismerteti, erre a módosításra azért van szükség, mert január 1-
jétől az ÁFA kulcs felső határa 25 %-ról 20 %-ra csökken, emiatt a pályázatot 
hozzá kell igazítani. Kéri, támogassák a határozati javaslat elfogadását.

Kiss Sándor kér a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

470/SzÜ 260/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: Az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  Szakrendelő  rekonstrukció  2006.  évi 
címzett támogatási pályázat benyújtása

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat  megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:

A Képviselő-testület  egyetért  a  Szakrendelő  rekonstrukció  2006.  évi  címzett 
támogatási pályázat beadásával 805.901 E Ft beruházási összköltséggel.

A címzett támogatási pályázat benyújtásához szükséges összesen 80.590 E Ft 
saját erő fedezet biztosítására az Önkormányzat kötelezettséget vállal az alábbi 
évenkénti ütemezés szerint:

2006. év   7 700 E Ft
2007. év 37 200 E Ft
2008. év 35 690 E Ft

A  Képviselő-testület  egyben  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére, aláírására.

Felelős: pályázat benyújtásáért: Polgármester
fedezet költségvetésbe történő beépítéséért: PH Pénzügyi Ügyoszt. vez.

Határidő: pályázat benyújtása: 2005. december 15.
fedezet költségvetésbe történő beépítése: értelemszerűen

-.-.-
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18.) napirend

Beszámoló az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzéséről

Kiss Sándor köszönti Beszeda István könyvvizsgálót.

Benedek Mihály elmondja, a beszámolóban is megfogalmazásra került, s ezúton 
is hangsúlyozza, hogy a mellékleteivel 58 oldalas Számvevői Jelentést minden 
képviselő  megismerheti,  áttanulmányozhatja  az  illetékes  Ügyosztályokon.  A 
Számvevői Jelentés – rendeltetésénél fogva – alapvetően egy szakmai jellegű 
anyag,  amelyből  azonban  következtetéseket  lehet  levonni  a  feladatellátás,  a 
gazdálkodás  szabályszerűségére,  sőt  színvonalára  is.  A  költségvetési 
gazdálkodást illetően a jelentés számos szabálytalanságra hívja fel a figyelmet. 
Ezek a szabálytalanságok azonban formai jellegűek. Sem a döntéshozatalt, sem 
a  feladatok  végrehajtását  érdemileg  nem  befolyásolják.  A  költségvetési, 
tervezési  és  gazdálkodási  rendszer  rendkívül  túlszabályozott,  s  nagyon  sok 
előírás betű szerinti  végrehajtása a költségvetést tenné lehetetlenné, a döntési 
folyamatot  nehezítené.  Úgy  gondolja,  hogy  a  tartalmi  munkát  illetően  a 
Számvevőszéki  Jelentés  is  pozitívan  összegzi  a  költségvetési  gazdálkodást. 
Ugyanígy minősíti az önkormányzati könyvvizsgálati munkát is, azt a munkát, 
amely az elmúlt 10 évben (mióta az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett) 
egyetlen  egyszer  sem állapított  meg  a  költségvetési,  tervezési,  gazdálkodási, 
beszámolási munkában szabálytalanságot. A számvevői ellenőrzés másik fontos 
területét a vagyongazdálkodás képezte, ezen belül kiemelten: az önkormányzati 
vagyon  nyilvántartásának,  számbavételének,  a  vagyonnal  való  gazdálkodás 
szabályszerűségének, célszerűségének, nyilvánosságának vizsgálata. A vizsgálat 
az  önkormányzati  vagyon  nyilvántartását  a  vonatkozó  jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban lévőnek minősítette. Megállapította továbbá azt 
is, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati vagyonrendelet megalkotásával, 
folyamatos  karbantartásával,  a  döntési  hatáskörök  meghatározásával  –  a 
célszerűségi követelményeket is kielégítve - eleget tett a gazdálkodás szabályait 
megállapító  jogalkotási  kötelezettségének.  A  vizsgált  3  évben  a 
vagyonhasznosítást, vagyonváltozást előidéző eljárások során az Önkormányzat 
a  vizsgált  esetek  többségében  a  tulajdonosi  jogok  gyakorlására  vonatkozó 
eljárási  és  gazdálkodási  szabályok  betartásával  járt  el.  Az  adásvételi 
szerződésekbe  az  Önkormányzat  érdekeit  védő  garanciális  elemek  beépítésre 
kerültek,  tulajdonos változás csak az eladási  árak teljes összegű megfizetését 
követően  történt  meg.  A jelentős   mennyiségű   vagyonértékesítés  mellett  is 
2002-2004.  évek   között  az  önkormányzati  vagyon  mérleg  szerinti  értéke 
33  %-kal  növekedett,  értéke  meghaladja  a  15  md  Ft-ot.  A vizsgált  időszak 
vagyonértékesítéseiből  realizált  bevétel  a  pályázatok  elnyerésével  biztosított 
többletforrások  mellett  hozzájárult  az  Önkormányzat  pénzügyi  egyensúlyi 
helyzetének stabilizálásához. Az ellenőrzés a tételes vizsgálatok során állapított 
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meg különböző súlyú hiányosságokat is. Túlzott következtetésekre adhat okot 
az,  hogy  a  jelentés  a  törvényi  előírások  betartásának elmulasztásakor  ezekre 
különbségtétel nélkül – mint  azt a Számvevői jelentés 4. oldalán jelezte is  – 
egységesen  törvénysértés  megjelölést  alkalmazott.  A  feltárt  hiányosságok 
vagyonrendelettel  kapcsolatos  észrevételei  részben  a  beszámoló  készítéséig, 
részben a jelen ülésen előterjesztett módosítással kiküszöbölésre kerültek, illetve 
kerülnek.  Az  ellenőrzés  során  kifogásolt  vagyonértékesítések,  bérbeadások 
közül  mindazok,  amelyek  esetében  másik,  orvosolhatatlan  jogsérelem nélkül 
lehetőség volt a jogszabálysértő állapot megszüntetésére, a vonatkozó testületi 
határozat  módosításával  rendezésre  kerültek.  Utalásképpen  megemlíti  a 
Zeneiskola értékesítését, a pártok részére bérbe adott helyiségek bérleti díjának 
korrigálását. Külön kell említést tenni az önkormányzati viziközmű tulajdonlása 
kapcsán  tett  megállapításokról.  A  viziközmű  tekintetében  a  törzsvagyonra 
vonatkozó szabályok az önkormányzatok részére történő átadástól, 1993. évtől 
kezdve a működtetés gondjait vetették fel a szolgáltatás vállalkozói tevékenység 
jellege  miatt.  A  tisztázatlanság  megjelent  a  vonatkozó  törvények 
ellentmondásaiban  is,  mely  kérdésekkel  számos  esetben  foglalkozott  az 
Alkotmánybíróság  is.  A Képviselő-testület  1994-ben  a  javasolt  megoldások 
közül nem a jelenleg is szabályos üzemeltetésbe, hanem a tőketartalékba adást 
választotta.  Csak 1995. évben jelent  meg az a vízgazdálkodásról  szóló LVII. 
törvény,  amely  a  korlátozottan  forgalomképes  viziközművek  apportálását 
megtiltotta.  Az  ÁSZ  már  1996.  évben,  majd  ezt  követően  a  2003.  évben 
lefolytatott vizsgálatai kapcsán javaslatot tett a vonatkozó jogszabályok közötti 
hiányzó  szinkron  megteremtésére.  Ezt  a  vagyonkezelői  jogintézmény 
bevezetésének lehetősége teremti meg, melynek alkalmazását a 2007. I. 1-jén 
hatályba lépő 2005. évi XCII. törvénnyel módosított Ötv. szabályai teszik majd 
lehetővé.  Az erre való alapos felkészülés és  az  ÁSZ által  javasolt  megoldás, 
vagyis  a  tulajdonlás  és  a  számviteli  nyilvántartás  rendezése  érdekében  az 
intézkedési tervben részletezve lettek a tennivalók. Itt megemlíti, hogy a törvény 
2007. január 1-jén lép életbe, de már a Hivatal vagyongazdálkodási apparátusa a 
kisebbségi tulajdonos ÉRV Rt-vel közösen már azon dolgoznak, hogy a törvény 
hatálybalépését  megelőzően már az Ózdi Vízmű Kft.,  a  felvetődő problémák 
miatt,  a  korlátozottan  forgalomképes  önkormányzati  vagyon  korábban 
kerülhessen visszavonásra. Kéri a képviselőket, hogy az anyagot vitassák meg és 
az intézkedési tervet fogadják el. 

Beszeda István: nem tiszte könyvvizsgálóként a szakmai kollégának tekinthető 
Állami Számvevőszék munkájának bírálata. De ahhoz, hogy a testület helyesen 
tudja értékelni a jelentést, néhány olyan dologra hívja fel a figyelmet, ami nem 
fedi a valóságot. Kifogásolta az ÁSZ, hogy a 2005. évi költségvetési koncepciót 
az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján állították 
össze,  de  nem  csatolták  a  koncepcióhoz  a  Kisebbségi  Önkormányzat  írásos 
véleményét.  A  vélemény  mindig  elhangzik  szóban,  írásos  tájékoztatóról  a 

74



jogszabály  nem  szól.  A másik  megállapítás,  hogy  a  költségvetési  rendelet-
tervezetet határidőben nyújtotta be a testület részére a polgármester, de hiányzik 
a  Pénzügyi  Bizottság  írásos  véleménye  és  a  könyvvizsgáló  véleménye.  Az 
önkormányzati  törvény szerint  a  könyvvizsgálónak csak a  megyei,  a  megyei 
jogú  város,  a  fővárosi  önkormányzatok  költségvetési  rendelet-tervezetét  kell 
véleményezni. Az írásos jelző egyébként nem a Pénzügyi Bizottság, hanem a 
könyvvizsgáló  véleményére  vonatkozik,  a  fent  említett  esetekben.  Ha  a 
Bizottság a testületi ülésen foglal állást, akkor azt elfogadottnak kell tekinteni. A 
jelentés  utal  az  önkormányzat  számviteli  törvényben  és  a  kapcsolódó 
jogszabályokban  meghatározott  belső  szabályzatok  készítési  és  karbantartási 
kötelezettségére. Úgy gondolja, van amelyik frissen van szabályozva, ha nincs 
változás és semmi nem indokolja a változtatást,  azokat nem kell  módosítani. 
Ennek  ellenére  a  jelentés  52  oldalon  keresztül  azt  javasolja  az 
Önkormányzatnak, hogy végezze el a belső szabályzatok aktualizálását. Bár az 
anyag  hosszú  és  terjedelmes,  semmilyen  összegszerű  megállapítást  nem 
tartalmaz a költségvetéssel kapcsolatban. Nagyon ritka, hogy a számvevőszéki 
jelentés  után  nincs  normatíva  visszavonás,  tehát  a  normatívákkal  az 
önkormányzat helyesen gazdálkodott. Tehát a hiányosságok főleg apró, formai 
hibák.

Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  a Pénzügyi Bizottság ez előterjesztést  megtárgyalta és  a  Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 

Boda  István 4  mondatban  is  el  tudná  mondani  az  értékelést,  de  úgy  véli, 
megelőzhető lenne néhány vita, ha hosszabban mondja el. A bizottsági ülésen 
kérték,  hogy  nézzék  meg  az  előző  jelentést,  azzal  milyen  arányt  képvisel  a 
mostani jelentés. Jelzi, hogy az akkori anyag 44 oldalas volt, a mostani anyag 
pedig 49-50 oldalas, plusz a mellékletek. A problémaleltár mintegy 50 témára tér 
ki, hozzáteszi, ennek jelentős része kis téma. Lényeges dolog, hogy normatív 
költségvetési  problémákkal  nem foglalkozott,  az  előzőben  kisebb  eltéréseket 
említett.  A Számvevőszék  a  stílusra  különösebb  figyelmet  nem  fordított  és 
különösebben  nagy  árnyalásokat  nem  tesz,  tehát  a  legapróbb  ügyeknél  is 
egységesen a  törvénysértés  kifejezést  használta,  holott  bagatell  ügyekről  van 
szó.  Hozzáteszi,  több esetben valóban tévedések is  előfordulhattak,  azon túl, 
amit a könyvvizsgáló mondott, más területen is vannak ellentmondások.
Érdemes  megemlíteni  a  pozitív  megállapításokat,  amelyeket  általában  nem 
szoktak interpretálni. Ezek közül az első, hogy az önkormányzati költségvetés 
tervezésével  kapcsolatos  feladatokat  egyértelműen  pozitívan  ítéli  meg. 
Hozzáteszi, normatívát nem kell visszafizetni és rendelet-módosítást sem kértek, 
tehát alapvetően rendben találták. A jelentés a gazdálkodást szabályozottnak, a 
szabályzatokat  szakmailag  jónak  értékeli,  továbbá  az  önkormányzati  vagyon 
nyilvántartását a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban lévőnek 
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találta.  A jelentés megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  a  25/1993.(XII.23.) 
számú rendeletének megalkotásával a vagyonnal történő gazdálkodás szabályait 
megállapító  kötelezettségének  eleget  tett.  A  döntéshozatal  szabályai  az 
ellenőrzés  megállapítása  szerint  valamennyi  vizsgált  bérbeadási  szerződés 
esetén  betartásra  kerültek.  A  jelentős  mennyiségű  vagyonértékesítést  is 
figyelembe  véve  a  2002.  évhez  képest  2004.  év  végére  az  önkormányzati 
vagyon 33 %-kal nőtt. 
Jelentősebb felvetések is voltak, amelyek megoldására az intézkedési terv tesz 
javaslatot.  Elsőként megállapítja, hogy a kötelezettségvállalások ellenjegyzése 
több esetben az illetékes ügyosztályvezető által  nem történt  meg.  Ezt  el  kell 
kerülni annál is inkább, mivel az ellenjegyzés az aláírót védi. Felvetette a Tesco 
terület  eladását,  mely esetében a  rendelet  500 M Ft-ig  szólt,  de  a  2005.  évi 
hatályos  jogszabályok  között  20  M  Ft-ig  lett  volna  lehetőség.  Zártkörű 
versenytárgyalással ez a helyére került, amelyet a mostani vállalkozó cég nyert 
meg.  A  bevételek  a  város  javát  szolgálják,  nem  beszélve  a  teremtődő 
munkahelyekről és a kereskedelmi ellátás javulásáról. Felvetődött a 128,6 M Ft-
ért értékesített Sárli telep, szintén abban a vonatkozásban, hogy nem került sor 
közbeszerzésre.  A  Közigazgatási  Hivatalnak  megválaszolásra  került,  hogy 
hasonlóan az előző témához jogi értelmezési problémák voltak, az ügy viszont 
nagyobb  károk  nélkül  már  nem  visszafordítható.  Maga  a  döntés  az 
önkormányzatnak előnyös,  hiszen egy rendezetlen területet értékesít,  növeli  a 
foglalkoztatottságot és javítja a kereskedelmi kínálatot. Az ellenőrzés felvetette, 
hogy az önkormányzat a vizilétesítményeket tőketartalékba helyezte és ez nem 
jó megoldás. Polgármester úr is érintette és máshol is volt szó róla, hogy ezt a 
törvényi  változások 2007.  január  1-jétől  megszüntetnék,  de  ettől  hamarabb a 
vagyon  visszavétele  és  az  üzemeltetési  szerződés  megkötése  lehetséges.  A 
Zeneiskola áron aluli eladását említi, melynél szerződésmódosításra került sor és 
a különbözetet a vállalkozó befizette. 
A pártok közvetett támogatást kaptak az irodák alacsonyabb bérleti díjával. Az 
előző testületi ülésen intézkedés történt a piaci bérleti díjak megállapítására és a 
szerződések  megkötése  az  új  feltételek  mellett  folyik.  Ezt  a  2001.  évi 
számvevőszéki összegzésben is leírták, majdnem pozitív példaként. Már nem új 
dolog,  semmi  probléma  nem  volt  vele  eddig.  Ez  a  probléma  azonban  már 
megszűnt.  Az  alapítványok,  egyházak  támogatásánál  hiba  volt,  hogy  a 
támogatáskor a számadás módját, az elszámolás határidejét nem határozták meg, 
valamint  a  Polgármesteri  Hivatal  a  számadásokat  nem  vizsgálta  felül,  a 
felhasználást a helyszínen nem ellenőrizte. Tehát, ha valaki, valahonnan pénzt 
fog kapni, akkor nem tudja olyan rugalmasan felhasználni, mint eddig lehetett, 
hanem csak arra, amire kapta. Ez nehezíteni fogja a civil és az egyházi szféránál 
az  ilyen  jellegű  munkát.  Ennek  ellenére  megoldható  lesz.  A  vizsgálat 
megállapította,  hogy  a  közbeszerzéseknél  a  Kaszinó  és  a  Zeneiskola 
közbeszerzése  szabályos  volt.  Azonban  a  szerződést  a  polgármester 
felhatalmazása nélkül az ÓZDINVEST Kft. ügyvezető igazgatója írta alá, holott 
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a  kötelezettségvállalási  listán  nem  szerepelt.  A  lista  pontosítása  azóta 
megtörtént. A jelentésben szerepelt, hogy a Városháza beruházás közbeszerzése 
kifogástalan, a kivitelezővel szerződés-módosítást a polgármester ellenjegyzés 
nélkül  írt  alá.  Sor  került  a  szerződés  módosítására,  ezt  azonban  utólag 
visszavonták, így szabálytalanság nem történt. Összegezve elmondható, hogy a 
nagyobb  témáknál  a  kérdések  rendeződtek,  illetve  az  intézkedési  tervben 
foglaltak szerint kell még a szükséges lépéseket megtenni. Hozzáteszi, a Vízmű 
kérdése – ami napirenden van – az is lassan lerendezettnek tekinthető. 
A számvevőszéki jelentésben történtek apróbb felvetések is. Ezek közül elsőként 
említi, hogy a költségvetési koncepcióhoz nincs csatolva a Pénzügyi Bizottság 
és  a  Kisebbségi  Önkormányzat  írásos  véleménye.  Úgy  véli,  nem  szükséges 
csatolni,  egyébként  az  ülésen  mindig  elhangzik  és  írásban  az  anyag  végére 
mindig oda van írva. További felvetés, hogy a Jegyző a költségvetési szervekkel 
egyeztette  a  költségvetési  rendelet-tervezetet,  az  eredményt  azonban  írásban 
nem  rögzítette.  Úgy  gondolja,  ezt  könnyű  pótolni,  fel  fognak  venni  egy 
feljegyzést.  Még egyszer megjegyzi a jelentés,  hogy a költségvetési rendelet-
tervezetekhez  a  Pénzügyi  Bizottság  írásos  véleményét  nem  csatolták.  A 
következő  észrevétel,  hogy  a  költségvetési  rendeletek  nem  a  jogszabályban 
meghatározott  tartalommal  készültek.  Más  helyen  ugyanezt  jónak  értékelik, 
tehát önmagukkal is ellentmondásban vannak, de a Számvevőszéknek az ember 
nem küld mindig mindenre észrevételt, mert a kapcsolatot nem kívánja velük 
rontani.  Kifogásolták,  hogy  a  működési  és  felújítási  előirányzatokat  nem 
mutatták ki a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre. Ez nem igaz, 
hiszen  a  következő  testületi  ülésen  a  költségvetések  intézményenként  is 
elfogadást nyertek, tételesen ki voltak mutatva a kiadások és bevételek. További 
észrevétel volt, hogy nem készült el a várható bevételi és kiadási előirányzatok 
felhasználási  ütemterve,  de  ezt  a  legközelebbi  költségvetésnél  lehet  pótolni. 
Következő  dolog  volt,  hogy  a  költségvetési  rendeletben  a  bemutatandó 
mérlegek,  kimutatások  tartalmi  követelményeit  nem  határozták  meg,  viszont 
csatolták azokat. A megoldás, hogy legközelebb meg kell határozni. Ismételten 
észrevételezik, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét írásban kell a rendelethez 
csatolni.  Úgy  ítéli  meg  a  Számvevőszék,  hogy  az  évközi  költségvetési 
módosítások nem a törvényi határidőn belül történtek. Ez azt jelenti, hogy az évi 
kétszeri gyakorlat nem jó, de az a megoldás sem lenne jó, ha minden testületi 
ülésen  rendeletet  módosítanának.  Meg  kellene  fontolni  a  negyedévenkénti 
módosítás  lehetőségét.  Viszont  lehet,  hogy  ettől  is  el  kell  mozdulni,  hiszen 
bármikor  jöhet  egy  pályázati  téma.  A  jelentésben  kifogásolják,  hogy  a 
Kisebbségi Önkormányzat költségvetését módosító határozatot nem készítették 
el,  a  február  28-i  határidőt  nem tartották  be.  Igyekeznek  ezt  betartani,  de  a 
számok nem mindig állnak rendelkezésre. Észrevételezik, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban  nincs  a  gazdasági  szervezetre  SZMSZ,  ezt  határidőzve  el  kell 
készíteni, továbbá, a Pénzügyi Ügyosztály ügyrendje nem képezte az SZMSZ 
mellékletét, amelyet csatolni kell. További észrevétel volt, hogy a Polgármesteri 
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Hivatalban a vezetők, ügyintézők feladat- és hatáskörét nem az előírások alapján 
készítették  el.  Ezzel  kapcsolatban  elmondja,  a  humánpolitika  folyamatosan 
csinálja a munkaköri leírásokat, állandóan dolgoznak rajta. Felvetődött, hogy a 
8/2001. sz.  polgármesteri  jegyzői  együttes  utasításban nem határozták meg a 
szakmai teljesítés igazolására jogosultakat, illetve a teljesítési igazolás módját. 
Úgy tudja, ez azóta ki lett kiegészítve. Kifogásolják, hogy a leltározásnál nem 
határozták  meg  egységesen  az  eszközök,  források  évenkénti  leltározási 
kötelezettségét, valamint nem írták elő a főkönyvi könyveléssel való egyeztetés 
megtörténtének  dokumentálását,  továbbá  az  elvégzendő  ellenőrzéseknél  a 
viszonyítási  alapokat,  az  eltérések  dokumentálásának  módját,  eltérésnél  a 
szükséges  teendőket  nem  határozták  meg,  amelyet  pótolni  kell.  Ismételten 
megjegyzik,  hogy  a  pénzügyi  gazdasági  dolgozók  munkaköri  leírása  nem 
pontos, valamint, hogy az ellenőrzési nyomvonal elkészült, de a Polgármesteri 
Hivatal  SZMSZ-ének  mellékletei  között  nem található.  Ezt  pótlólag  csatolni 
kell.  Leírják,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  bizonylatai  a  tartalmi,  alaki 
követelményeknek 97,7 %-ban felelnek meg, ami nem is olyan rossz. Szerepel a 
jelentésben,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatalban  a  tárgyi  eszközök  mozgását 
dokumentáló  belső  bizonylatokat  nem  állították  ki.  Ezen  a  gyakorlaton  a 
jövőben változtatni kell. Észrevételezi az anyag, hogy a beruházások egy része 
az  analitikánál  nem  felelt  meg  a  számviteli  rendben  meghatározott  formai 
követelményeknek,  ehhez  pontosabb  munkavégzés  szükséges.  Előfordult  két 
esetben,  hogy  az  államháztartáson  kívüli  átadott  pénzeszközöket  tévesen  a 
Polgármesteri  Hivatal  dologi  kiadásai  között  számolták  el,  viszont 
összességében  a  bizonylatokat  megfelelően  könyvelték.  Felvetődött,  hogy  a 
kötelezettségvállalásra  vonatkozó  előírásokat  megfelelő  részletességgel  nem 
határozták  meg,  de  úgy  tudja,  ez  azóta  megtörtént,  továbbá  a 
kötelezettségvállalások nyilvántartási sorszámát nem tüntették fel a pénztári és 
banki utalványokon, ezen a gyakorlaton változtatni kell. A vizsgálat kifogásolta, 
hogy a  szakmai  teljesítések  igazolásában nem az  előírt  bélyegző lenyomatot 
használták, ezen a gyakorlaton is változtatni kell, valamint az érvényesítő nem 
hívta fel az illetékesek figyelmét a jelentésben foglalt hiányosságokra, de fel kell 
hívni a dolgozó figyelmét, hogy a beosztástól függetlenül figyelmeztetni kell az 
aláírót. Megjegyezték, hogy a pénzügyi számviteli feladatok ellátását támogató 
számítógépes programokat nem szerezték be és saját fejlesztés sem volt, de ha 
Jegyző Úr majd a költségvetési igények között megjelenik ezzel kapcsolatban 10 
M Ft-os igénnyel, erre emlékezni kell. Az a felvetés, mely szerint informatikai 
stratégiával  nem  rendelkeznek  nem  valós,  hiszen  a  kistérségi  informatikai 
stratégia  elkészült,  ennek  Ózd  is  része,  valamint  megjegyzi,  a  felhasználók 
munkaköri leírása hiányos, ezt pontosítani kell. Észrevételezik, hogy a leltározás 
végrehajtása nem szabályszerű, ez ügyben alaposabb munkavégzés szükséges. A 
jelentés kifogásolja, hogy a vagyongazdálkodási rendelet 10. §-a törvénytelen, 
mivel  lehetővé  teszi,  hogy  költségvetési  intézmény  gazdasági  társaságot 
alapítson, vagy abban részt vegyen. Ez nem lehetséges, mert vagyona csak az 
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önkormányzatnak van. További észrevétel, hogy a Jegyző nem határozta meg a 
költségvetési szervek elemi beszámolói felülvizsgálatának rendjét,  ezt  pótolni 
kell. A jelentésben szerepel, hogy a beszámolók elfogadásáról az intézményeket 
nem értesítették írásban, de szóban ez megtörtént és legközelebb pótolni kell. A 
vizsgálat  megállapítja,  hogy  az  önkormányzati  testület  a  koncepcióban  nem 
határozta meg a kötelező és az önként vállalt feladatokat. Véleménye szerint ezt 
nagyjából mindenki tudja, de majd a 2006. évi költségvetés elkészítésénél erre 
emlékezni  kell,  mivel  akkor  mindig  másként  szokták  értelmezni.  Utolsó 
felvetésként megjegyzi a jelentés, hogy az ÁSZ néhány korábbi javaslatát nem 
fogadták  el,  ezek  közül  a  vízi  közművek  üzemeltetésre  átadása  számít 
jelentősnek, ez pedig lassan be fog fejeződni.
Összegezve  az  apróbb  problémákat  megállapítható,  hogy  több  esetben  a 
revizorok is tévedtek, a jogszabályokat nem kellően értelmezték, a hibák oka a 
bürokrácia  szélesedése,  esetleg  az  állandóan  változó  jogszabályok  nehezen 
betarthatósága,  esetenként  nem  kellő  ismerete,  néha  a  rossz  gyakorlat  és  a 
pontatlan munka.
Végezetül  négy  mondatba  foglalná  össze  a  jelentést.  Elsőként  elmondja,  ne 
bagatellizálják  el,  az  apróbb dolgokra  is  figyelni  kell,  viszont  túlértékelni  és 
túlragozni  sem  kell.  Fontosnak  tartja,  hogy  ha  lehetséges,  a  pártok 
szempontjából szükséges politikai hasznon túl, ne dolgozzanak a város érdekei 
ellen. Végül hozzáteszi, okuljon belőle mindenki.

Kiss Sándor a napirend témájára tekintettel feloldja az 5 perces időkeretet. Boda 
úr több bizottság véleményét is elmondta, azért ilyen hosszú a hozzászólása.

Fazekas Zoltán is javasolni akarta, hogy oldják fel az időkeretet. Örömmel vette 
Boda  úr  összefoglalását.  Elmondja,  semmi  rendkívüli  nincs  a  vizsgálatban, 
hiszen két-három évente rendszeresen felülvizsgálja az Állami Számvevőszék az 
Önkormányzat  működését,  gazdálkodását,  mivel  közpénzek,  közvagyon 
felhasználásáról van szó. Ez a jelentés az elmúlt két év gazdálkodását igyekszik 
áttekinteni.  Ugyanazt  a  jelentést  olvasták  mindannyian,  ő  mégis  más 
következtetéseket vont le, mint az előtte szólók. Számára rendkívüli a jelentés, 
példátlan esetek vannak benne, továbbá megdöbbentőnek tartja az előterjesztést 
és annak a végkövetkeztéseit is. Olyan súlyos törvénysértéseket állapított meg, 
amelyre  az  elmúlt  évek  gyakorlatában  nem  volt  példa.  Maga  a  jelentés 
jellemzően  a  2004.  évi  költségvetés  tervezését,  végrehajtását  és  ellenőrzését 
taglalja, ezen belül a vagyongazdálkodást, hiszen igen nagyban befolyásolja a 
testület működését az önkormányzati vagyon értékesítése. A vizsgálat ezen kívül 
a hivatal működését is vizsgálta, ezzel kapcsolatban is tett észrevételeket.  Az 
első tétel a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos észrevételek. Ezek között 
vannak  apróbb,  korrigálható,  helyrehozható  és  megoldható  problémák, 
amelyekre  már  történtek  törekvések,  azonban  a  vagyonértékesítéssel 
kapcsolatban  igen  súlyos  törvénysértéseket  állapított  meg  a  jelentés,  amit 
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részben tünetileg igyekszik kezelni  az Önkormányzat,  de van néhány, amiről 
tudomást  sem kíván venni.  Számára  az  is  megdöbbentő,  hogy az  okok nem 
kerültek feltárásra az előterjesztésben, nem állapított meg felelősséget, felelőst 
annak érdekében, hogy hasonló jellegű törvénysértések a jövőben ne forduljanak 
elő. Az, hogy a Hivatalbővítés során készült pótmunkák nem lettek kifizetve, 
nem mentesít, ez csak egy szerencsés dolog. Vagy például az ingatlanközvetítő 
céggel  történő  szerződéshosszabbítás  és  a  következmények  felelősének  a 
megállapítása is szükséges. Nincs felelős, nincs felelősségre vonás. Nem fejek 
levételét követeli, hanem, hogy a súlyos törvénysértések okainak a feltárása is 
megtörténjen. Ha ezt nem teszik meg, akkor elismerik, nincs más felelős csak a 
testület. Ez rossz üzenetet jelez a közvélemény számára is, hiszen a városban a 
törvényesség legfőbb őrének a testületnek kell lenni és ha ezt példa nélkül meg 
lehet tenni, a közvagyont ilyen módon kezelni, ez súlyos gond. A jelentéshez 
csatolt  összefoglalót  jónak,  az  intézkedési  tervet  pedig  megfelelőnek  tartja, 
viszont a határozati javaslatot nem tudja elfogadni. 

Rontó  József:  mindenki  tudja,  hogy  egy  átfogó  ellenőrzés  olyan 
megállapításokat tartalmaz bármely intézményben, amiket lehet vitatni, amely 
alól  jó  lenne  kibújni,  de  szembe kell  nézni  a  valósággal.  Súlyosnak tartja  a 
vagyongazdálkodás  során  megállapított  törvénysértéseket,  amelyek 
összecsengenek  a  Közigazgatási  Hivatal  törvényességi  észrevételeivel.  Az 
viszont  nem  elfogadható,  hogy  mind  a  számvevőszéki  jelentést,  mind  a 
Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét figyelmen kívül hagyják. Nem 
tehetik meg, hiszen a testület gyakorolja a munkáltatói jogokat és neki,  mint 
munkáltatónak ezzel  a jelentéssel kapcsolatosan világossá kell  tenni  azokat  a 
dolgokat,  amelyekre  a  megállapítások  vonatkoznak.  Többször  elhangzott  a 
közvélemény előtt is,  hogy ha a testület döntött, akkor a testület vállalja is a 
felelősséget.  A  testület  létrehozza  a  maga  szervezetét,  felelőseit,  megbízza 
apparátusát feladatokkal, remek fizetéssel, hogy tegyék a dolgukat. Például az 
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság vizsgálja, ellenőrzi a Hivatal testületi üléseinek 
és döntéseinek előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkát. A Műszaki 
Ügyosztály  javaslatot  tesz  az  önkormányzati  tulajdonú  területek  vevőinek 
kijelölésére  és  a  vételár  megállapítására,  előkészíti  az  adásvételi  szerződések 
megkötését.  A Vagyongazdálkodási  és  Vállalkozási  Ügyosztály  előkészíti  az 
önkormányzati  vagyon  feletti  döntéseket,  ellátja  a  vagyongazdálkodással 
kapcsolatos  operatív  teendőket.  A  Pénzügyi  Ügyosztály  közreműködik  a 
pénzügyi kihatású intézkedések kidolgozásában. Valamennyi ügyosztályvezető 
feladata,  hogy  gondoskodjon  a  rendeletek,  határozatok  szakszerű,  alapos 
előkészítéséről,  átfogó  elemzések  készítéséről.  Jegyző  Úr  biztosítja  az 
előterjesztések  megalapozottságát,  hogy  megfeleljenek  a  törvényességi 
követelményeknek, továbbá felelős az önkormányzat törvényes működéséért. A 
Polgármester  úr  az  önkormányzati  érdekeket  sértő  döntést  egyszer 
visszavonhatja  és  újra  tárgyalást  rendelhet  el.  Ezek  alapján  kérdezi,  hogyan 
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kerülhetnek sorozatban a testület elé törvényességi szempontból megalapozatlan 
előterjesztések,  a  törvényességre  fittyet  hányó  előterjesztések?  Hogyan 
értékesíthetik előzetes intézkedés nélkül a korlátozottan forgalomképes vagyont? 
Hogyan fordulhat elő sorozatban a versenyeztetésre, a közbeszerzésre vonatkozó 
szabályok semmibe vétele? Hogyan fordulhat elő az értékbecslés elmaradása, 
valamint  hogyan  maradhatnak  el  a  döntéseket  megalapozó  számítások  és 
vizsgálatok?  Véleménye  szerint  elvárható  egy  munkáltatótól,  hogy  ezeket  a 
kérdéseket megvizsgálja. Őszintén szembe kell nézni azzal a működési zavarral, 
ami  itt  van.  Megítélése  szerint  ennek  oka  lehet  vagy  a  rendkívül  alacsony 
jogszabály ismeret, vagy az, hogy a résztvevők bizonyos előnyszerzés céljából 
együttműködnek, vagy kiválthatja ezt az, hogy az érintettek a jogosítványaikat 
nem tudják érvényesíteni. Ezzel kapcsolatban kezdeményezett egy vizsgálatot, 
amely  –  előre  tudta  –  vissza  lett  utasítva,  de  ettől  nem vonatkoztathat  el  a 
testület. A jelentés megállapítja, hogy a Sárli telepet olcsóbban adták el, mint 
ahogy kellett volna. Ezt követően 19 nap múlva már tovább adták, nem tudja 
mennyiért, de biztosan többért. A Vízmű Kft-vel kapcsolatban a Számvevőszék 
6 törvényhelyet jelöl meg, amelyek megsértésre kerültek. Nem szabad lett volna 
eladni ezt a vagyonkört, a saját tulajdonú Vízmű Kft-t nem lett volna szabad 
idegen kézbe adni. A Vízmű Kft-t vissza kell venni, legyen ez a város tulajdona 
újra, hiszen nem igaz, hogy nincs a városban olyan ember, aki a vezetését el 
tudná  végezni.  A  szerződéskötéskor  az  elemzések  hiányoznak.  A  Parking 
Hungary  Kft-vel  kötött  szerződéssel  is  bakot  lőttek.  Itt  sem volt  vizsgálat  a 
szerződéskötéskor.  Véleménye  szerint  az  a  gyakorlat,  ami  a  szerződéskötés 
kapcsán van, az tarthatatlan. 

dr.  Horogh Lajos úgy látja,  a  jelentésben vannak torzítások.  Javasolja,  hogy 
nézzék meg a hibákat és igyekezzenek megoldani őket, mindent kövessenek el 
ennek érdekében. Megpróbálta az Államháztartási törvényt áttanulmányozni, de 
nem  boldogult  vele,  mert  nagyon  bonyolult  és  összetett.  Nem  gyakorlati 
emberek  készítették,  vannak  benne  felesleges  dolgok,  amelyek  a  gyakorlati 
életben problémát  okoznak.  Ugyanez vonatkozik a  végrehajtási  rendeletre  is. 
Ideje lenne már az Áht. megújítani és a mai viszonyokhoz igazítani. Csodálja 
azokat  az  embereket,  akik  el  tudnak  igazodni  ebben  a  jogi  labirintusban.  A 
jelentés  nem  súlyoz,  azonos  megítéléssel  kezel  kis  hibát  és  nagy  hibát. 
Véleménye  szerint  mindenkinek át  kellene  olvasni  a  jelentést  többször  is  és 
levonni a következtetéseket. Szerinte tapasztalt vezetők nem követhetik el azt a 
hibát,  hogy  az  előző  jelentésben  megállapítottak  nem  rendeződnek  le  a 
következő vizsgálatig. Ha ez igaz, akkor ki kell javítani, márpedig ő úgy látja, 
több olyan tétel van, amelyeket ki kellett volna javítani. Úgy érzi, a tisztesség 
érdekében bizonyos dolgokat  világosan kell  látni.  A jelentés 52 hiányosságot 
jegyzett fel. Megnézte, mi a hibák jellege és megállapította, hogy jogi jellegűek, 
márpedig akkor a jogi megítéléssel itt valami probléma lehet. A testület 26 tagja 
között nincs egy jogász sem. Amikor egy előterjesztés bizottsági ülés elé kerül, 
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előtte jogi szempontból ellenőrizve van. Ilyenkor senki nem sértődhet meg, ha a 
jogi  lektor  jogi  észrevételt  tesz.  A bizottságoknál  van  a  második  szűrő.  Ha 
törvénytelenség  van,  akkor  a  bizottsági  ülésen  felszínre  kell  kerülnie,  de  ha 
mégsem,  legvégül  van  az  utolsó  szűrő,  a  Képviselő-testület.  Ha  a  jogi 
megítélésben  gond  van,  akkor  azt  korrigálni  kell.  Személy  szerint  ő  nem 
emlékszik  olyan  esetre,  amikor  a  testületi  ülésen  megszavaztak  egy  olyan 
előterjesztést,  ahol  jelezték  volna  a  jogászok,  hogy  jogi  hiba  van.  Ezért  ne 
sértődjön meg senki, de ő ezt szakmailag nem tudja másként felfogni. A hibákat 
azért kell felszínre hozni, hogy kijavítsák azokat. Úgy ítéli meg, hogy a jelentés 
nincs  elbagatellizálva,  hiszen  számos  intézkedés  történt,  ami  rendbe  teszi  a 
dolgokat  és  a  Polgármester  úr  is  mondott  olyanokat,  amik  erre  irányulnak. 
Vannak olyan témák, amelyek a végkifejlete nem ismert, ezért jó megmondani, 
hol  tart  az  ügy,  mi  a  tennivaló.  A jelentésben  egy  dolog  megdöbbentette, 
mégpedig  a  költségvetés  megosztása,  mely  szerint  a  költségvetés  55  %-a  a 
kötelező, 45 %-a pedig az önként vállalt feladatokra van. Szerinte ez torz és ez a 
torzulás nem az elmúlt 3 évben következett be, hanem évek alatt halmozódott 
fel. Ha lehetséges, mindenképpen szembe kell nézni ezzel a problémával és meg 
kell keresni azokat az okokat, amelyek ide vezettek. Szíve szerint nem büntetne 
meg  senkit,  de  mindenkit  arra  kérne,  tanulmányozzák  át  az  anyagot,  annak 
érdekében,  hogy  az  elkövetett  hibák  kijavításra  kerüljenek.  A törvénysértés 
előbb-utóbb mindig felszínre kerül. Mikor bekerült a testületbe, számos dolgot 
nem ismert, számos olyan dologgal találta magát szembe, amelyben nem volt 
jártassága  és  nem  mert  állást  foglalni.  Ezzel  nemcsak  ő  van  így,  vannak  a 
testületben többen, akik szintén most kerültek be, ebből eredően a munkájukban 
lehetnek hiányosságok, de meg kell adni a lehetőséget a hiba kijavítására. Sok 
területen még nincs késő erre, tegyék meg, hogy a következő számvevőszéki 
jelentés kevesebb gondot tárjon fel. Igyekezzen mindenki lelkiismeretesebben 
tevékenykedni ezen a területen. Akiknek gondjuk és észrevételük van, merjék 
azt megtenni, legyenek egymáshoz őszinték, mert nem hiszi, hogy a testületből, 
vagy a hivatalból bárki kárt akarna okozni.

Filipcsin Károly nem szeretné kicsinyíteni az észrevételek súlyát, de azért egy-
két megjegyzést tenne, egyetértve a Boda úr hozzászólásával. Személy szerint a 
Horogh  úr  korrekt  értékelése  jól  esett.  Elmondja,  az  már  zavarta,  amikor 
Fazekas Zoltán hozzászólásában többször a törvénysértés szót említette, hiszen 
aki nem tudja, azt gondolja, itt semmi sem történik másként, csak törvénysértő 
módon. Azt is el kell mondani, hogy a múlt ciklusban a General Electric, a Profi, 
a Penny Market meg lett pályáztatva? Akkor azt mondták, megéri a városnak, 
haladjon előre. Érdekes módon nem volt, aki felhívta volna a figyelmet, hogy 
ezekkel is volt sár, pedig ugyanezek a törvények voltak akkor is. Mindig voltak 
hasonló esetek, a munkában mindig vannak hibák. Örül annak, amikor valaki azt 
mondja, hogy ezekből okulni kell és nem kell fejeket követelni, hiszen a város 
szépen fejlődik. A pótmunkával kapcsolatban tájékozódni kell,  hiszen a hátsó 
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részben  egy  teljesen  csupaszra  hagyott  parkoló  rész  ki  lett  alakítva,  tehát 
gyakorlatilag  végzett  munka  is  volt  ám.  Az  ALDI  Kft.  felelősségéről  pedig 
felesleges beszélni, hiszen most lesz napirenden a határozat visszavonása és meg 
lesz  bízva  két  bizottság,  hogy  a  teljesítéseket  megvizsgálja  és  készítsen 
előterjesztést  a  Képviselő-testületnek,  amelyben  elmondja  a  véleményét, 
valamint  kialakít  egy állásfoglalást.  Jó  lenne,  ha  mindenki  megértőbb lenne, 
mert  mindenki  csak  dolgozni  akar  -  nem  sanda  szándékkal  -  a  fejlődés 
érdekében.

Fazekas  Zoltán szerint  tisztázni  kell  Filipcsin  úr  azon megjegyzését,  ami  az 
előző  ciklusra  utalt  vissza.  Akkoriban  törvénysértő  megállapítások  akár  a 
Közigazgatási  Hivatal,  akár  az  Állami  Számvevőszék  részéről,  vagy  a 
Rendőrségtől nem voltak. Kéri Jegyző Urat, - mivel ő akkoriban is ott volt – 
említsen egy törvénysértést. 

Rontó József kikéri magának azt a minősítést, hogy ő sanda szándékkal minősít. 
Aki egy kicsit átérzi munkájuk felelősségét, annak joga és kötelessége a rend, a 
törvényesség  megőrzése  és  biztosítása.  Kérdése,  a  testület  az  intézményi 
vezetőikkel szemben nem intézkedik? Ehhez erkölcsi alappal is rendelkezni kell. 
Jegyző Úrtól kérdezi, megítélése szerint megtettek-e mindent annak érdekében, 
hogy az előterjesztésekbe törvénysértések ne kerüljenek? Vagy elismerik, hogy 
nem? Ez lényeges kérdés.

Kovács Béla szerint az előtte szólók reális képet festettek az elemzésről. Ha úgy 
gondolják,  hogy  az  előző  testületben  ilyen  törvénysértés  nem  volt,  akkor 
megkérdezné,  hány  milliót  fizettek  bizonyos  homokbánya  ügy  miatt?  Vagy 
említhetné a kórházi orvos-igazgató ügyét, vagy a talajfeltöltést. Nem szabad azt 
feltételezni, hogy a Hivatalban dolgozók szándékosan követnek el hibát. Nem 
hiszi, hogy van olyan ember a testületben, aki azért vállal közfeladatot, hogy 
utána belülről rombolja a hivatalt, vagy aláássa egy önkormányzat tekintélyét. 
Ezért nem érti ezt a felelősségre-vonási kényszert. Ha csak 12 testületi ülés van 
egy évben és azoknak csak 30 napirendje, ez akkor is 360 döntés. Ezekből 5 
döntés volt, ami elsiklott. Ha megszorozzák 40 oldallal egy előterjesztést, akkor 
az  1500  oldal,  ennek  az  előkészítését  kell  megoldani  és  a  Hivatal  10  %-a 
foglalkozik döntés-előkészítéssel. 

Strohmayer  László minden alkalommal,  minden előterjesztést  áttanulmányoz. 
Résztvevője  volt  az  előző  ciklusnak,  akkor  is  volt  vizsgálat  és  az  ÁSZ 
megfogalmazta  számukra,  mikor  tértek  el  a  jogszabályoktól  és  hogyan  kell 
korrigálni. Annak idején ezt megtették. Nem jogászok, nincs meg a megfelelő 
végzettségük ahhoz,  hogy  az  államigazgatás  összes  területét  át  tudják  fogni, 
próbálkoznak, igyekeznek, odafigyelnek, vannak gondolataik, elképzeléseik, de 
ebbe becsúszhat hiba is. Egyetértve Horogh úrral, nem a bűnbakot kell keresni, 
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hanem tudatosítani kell  a  törvénysértéseket,  hogy a következő időszakban ne 
történjenek meg újra. Azt gondolja, hogy az új testületben is lesznek hasonló 
felkészületlen emberek és lesz ÁSZ kritika is. Végezetül próbálja meg a testület, 
a  város  vezetése  és  a  szakmai  háttér  sokkal  jobban  odafigyelve  végezni  a 
munkáját.

Kispap Károly reagálni  szeretne  az  ÁSZ jelentés  költségvetéssel  kapcsolatos 
megállapításaihoz.  Az  ÁSZ  illetékesei  3  hónapon  keresztül  minden  nap  ide 
jártak. Úgy gondolja, ha a költségvetési gyakorlatban élesben dolgoztak volna 
egy pár évet, akkor ezeknek a megállapításoknak a 80 %-át le sem írták volna, 
de legalábbis  nem így írták volna le.  Továbbá az ÁSZ nem kért  intézkedési 
tervet, márpedig ha olyan hiányosságok lettek volna, biztos intézkedési tervben 
jelenteni  kellett  volna,  határidőzni  stb.  Lényeges,  hogy  nem  lesz  majd  a 
költségvetés módosításánál egyetlen normatív támogatás visszafizetés sem. Az 
állami költségvetés tavalyi zárszámadásában 2,5 Md Ft-ot tett ki az a normatív 
támogatás  visszafizetés,  amelyet  az  önkormányzatoknak  kellett  visszafizetni 
tavaly a büntető kamattal együtt. Mindez nem azt jelenti, hogy ne lenne hiba a 
gazdálkodásban,  de  hozzáteszi,  lesz  is,  hiszen  olyan  nagy  mértékű  a 
túlszabályozottság.  A  költségvetési  vonalon  dolgozók  –  intézményeket  is 
beleértve – megbecsüli a munkahelyét, de a munkában egyre kevesebb örömük 
van a  túlszabályozottság  miatt  és  ez  mind az  érdemi  munka rovására  megy. 
Értelmezési kérdések is felvetődtek a jelentésben, de ahogy Boda úr is mondta, 
hogy a jövőben is lesz ellenőrzés és – az együttműködés miatt – nem célszerű 
kiásni  a  csatabárdot  ÁSZ  ellen.  Hozzáteszi,  idő  sincs  arra,  hogy  egy 
végeláthatatlan levelezésben kezdjenek velük annak bizonyítására, hogy most 
kinek  volt  igaza.  Lényegében  két  dolog  van,  ami  a  költségvetést  illetően  a 
jelentésben van, az egyik a tervezés, a másik a gazdálkodás. A tervezésnél elég 
sok  formai  hiányosság  van,  az  egyik  helyen  azt  írja,  hogy  a  költségvetés 
mindenben megfelel  a  jogszabályi  előírásoknak,  a  másik  helyen viszont  azt, 
hogy megsérti az Áht-t. A vizsgálat konkrétan 3 megállapításra tér ki. Először 
kifogásolja azt, hogy a részben önálló költségvetési intézmények előirányzatait 
nem hagyta jóvá a testület. Jóváhagyta, csak a költségvetés után került be, ahol a 
testületnek módja van változtatni az előirányzaton. A másik fontos dolog volt, 
hogy a költségvetési rendelet módosítása nem tartalmaz felelősöket, határidőt. 
Egyetlen rendelet sem tartalmaz és egyetlen törvény sem. De a rendelet mellé 
készül  egy  több  pontból  álló  intézkedési  terv  felelősökkel,  határidővel.  A 
harmadik  észrevétel  az  önként  vállalt  feladatokkal  kapcsolatos.  A kötelező 
feladatokat nem határozzák meg, hiszen az Ötv. előírja, viszont az önként vállalt 
feladatokat  nem tudják előre meghatározni.  Milyen alapon soroljanak be egy 
feladatot a költségvetésbe, mikor nem tudják előre, hogy fel tudják-e vállalni, 
vagy nem. Majd a költségvetésben tudja besorolni,  amikor az igények között 
szerepel  és  eldől,  hogy jut-e rá pénz vagy nem jut  rá.  Ha jut  rá,  akkor lesz 
önként vállalt feladat. Megjegyzi, az önként vállalt feladatoktól város a város. 

84



Más kérdés,  hogy  a  kötelező  feladatokra  ad  az  állam támogatást,  az  önként 
vállalt  feladatokra nem. A gazdálkodással  kapcsolatos dolgokat  megpróbálják 
végrehajtani, de pl. egy civil szervezet, amelyik 2 M Ft-al gazdálkodik, mindig 
fog tudni 100 E Ft-os támogatást igazolni. Kijelenti, ha mindent betartanának, 
amit a Számvevőszék leír,  a gazdálkodás lehetetlen helyzetbe kerülne, hiszen 
például az adótörvények és adósávok évenkénti megváltozása kihatással van pl. 
a telefonköltség elszámolásra, a munkaruha elszámolásra stb. Ugyanez a helyzet 
a  költségvetési  programokkal  is,  amikor  a  kolléganők  begyakorolnak  egy 
programot,  akkor  egy  év  múlva  jön  egy  új.  Az  elemi  költségvetésekkel 
kapcsolatban  elmondja,  a  Pénzügyi  Ügyosztály  adja  át  a  Kincstárnak  az 
intézményi költségvetésekkel és még egyetlen probléma sem volt vele, nem volt 
olyan,  hogy  ne  vette  volna  át.  Márpedig  olyan  jogszabály  van,  hogy  ha 
határidőre  nem  került  be  a  Kincstárhoz,  akkor  a  következő  hónapban 
felfüggesztik a normatív támogatást. 3 személyes megjegyzést tenne, az egyik, 
hogy mind a két számvevőszéki ellenőr régi ismerőse, semmiféle olyan dolog 
nem motiválta őket, hogy rosszat írjanak. Viszont elvi kérdés, hogy a személyes 
kapcsolatokat  ne  használják  fel  ilyen  célra.  Továbbá  szó  volt  arról,  hogy  a 
Pénzügyi Ügyosztály ügyrendje nincs az SZMSZ-hez csatolva. Van viszont egy 
„működési  rend”,  amiben  szabályozva  vannak  olyan  dolgok,  mint  pl.  az 
osztályon név szerint milyen számú bélyegző kinél van, hogy visszaélés esetén 
legyen kin számonkérni, vagy pl. a szabadságot ki kinek engedélyezi stb. Ezeket 
a  dolgokat  szabályozni  kell,  viszont  ez  nem  lehet  része  az  SZMSZ 
Ügyrendjének.  A számítógépes  programmal  kapcsolatban  elmondja,  fel  sem 
merték  vetni,  hiszen  6,5  M  Ft-ért  tudnának  egy  programot  venni,  amely  a 
költségvetési intézményi előirányzat-változásokat tartja nyilván.
 
dr.  Csiszár  Miklós megköszöni  a  hozzászólásokat.  Személy  szerint 
meghatározónak tartja a törvényesség betartását, éppen ezért pozitívan értékeli 
mindenkinek  a  hozzászólását.  Fontos  szempont,  hogy  a  jelentést  a  helyi 
viszonyok alapján kell értékelni. Sem túlbecsülni, sem alulbecsülni nem szabad. 
Nem  gondolja,  hogy  ebben  a  jelentésben  bármilyen  rendkívüli  lenne.  Ezt 
Fazekas  úrnak  is  említette,  amikor  elkérte  a  jelentést.  15  éve  lát  ilyen  fajta 
jelentéseket és ez ugyanolyan, mint a többi. A revizori társulásban rendszeres 
ellenőrzéseket  folytatnak  a  belső  ellenőrök.  Ezekben  a  jelentésekben  sokkal 
súlyosabb  dolgok  vannak  és  a  következményeik  is  sokkal  súlyosabbak.  A 
jelentések  tartalmaznak  például  olyat,  hogy  pénzt  kell  visszafizetni,  szerepel 
benne fegyelmi felelősségre vonás, büntető eljárás, stb. Nem mondja azt, hogy a 
vizsgálat  nem  volt  alapos,  alapos  volt,  de  nem  volt  rendkívüli.  Kb.  5000 
jogszabály  van,  aminek  meg  kellene  felelni.  Ennek  a  10-15  %-a  pénzügyi 
jogszabály, amelyek bonyolultak és összetettek. Az önkormányzatnak egy 10-11 
Md Ft-os költségvetése van, arra ezek a jogszabályok mind vonatkoznak. Nem 
mondja, hogy jogásznak kell lenni mindenkinek, sőt egy-egy ügyosztályvezető a 
saját szakterületének jogszabályait jobban értik, mint a jogászok. De mindenki 
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követhet el  hibát,  csak merni kell bevallani, orvosolni. Megjegyzi,  hogy ez a 
hivatal,  amelynek a  felelőssége,  hogy az  ügyek rendben menjenek,  nemcsak 
önkormányzati, de államigazgatási ügyeket is ellát. Naponta több száz ember jön 
be a hivatalba például építési,  szociális,  vagy gyámügyekben. A munkatársak 
túlterheltek,  hatalmas teher  nehezedik rájuk.  Ha több köztisztviselőt,  jogászt, 
jogalkalmazót  alkalmaznának,  az  nyilván  csökkentené  a  leterheltséget,  de  ez 
nagy  összegbe  kerülne.  Ebből  következik,  hogy  minden  számvevőszéki 
vizsgálat  fel  fog  tárni  bizonyos  mennyiségű  hibákat  a  jövőben  is.  Mindent 
megtesznek, lelkiismeretük szerint, amit lehet. Elhangzott, hogy döntés előtt a 
jegyző vagy osztályvezető megteheti észrevételét, de így is megtörténhet, hogy 
több értelmezésből a rosszat válasszák. Könnyű dolga van annak, aki akkor jelzi 
már a törvénysértést, amikor kialakult a végleges álláspont. Az ilyen természetű 
munkában benne van a  hibázás  lehetősége,  ezért  egyfajta  toleranciát  kér.  Az 
előző időszakban is voltak törvénysértések, csak nem voltak ennyire kiemelve. 
Az ügyek felében azt mondták, rendben van minden, nem volt törvénysértés, a 
többi  ügyben pedig a  testület  elé  került  a  törvénysértő  határozat,  rendelet  és 
módosították.  A munkatársak nem butábbak,  inkább jobbak lettek,  csak most 
nagyobb súlyt kapott a törvényesség. Lényeges, hogy a hivatal vezetése és az 
önkormányzati  vezetés  együtt  tudjon  működni.  Az  önkormányzat  vezetőit 
választották,  a  hivatal  munkatársait  nem,  következésképpen  az  a  célfeladata, 
hogy lojálisan  keresse  meg a  törvényes  megoldást  ahhoz,  hogy azok,  akiket 
megválasztottak, elérjék azt a célt, amire szerződtek a lakosság előtt. Ebben a 
hivatalnak meg kell találni az arányt, ami nem mehet a törvényesség rovására. 
Végezetül hozzáteszi, senkit nem akart megbántani és megköszöni mindenkinek 
a véleményét. 

Benedek  Mihály elmondja  azoknak,  akik  fejeket  követelnek,  hogy  például 
Rontó úr  12 éve a  testület  tagja,  azóta  ugyanaz a Jegyző,  ugyanaz a  hivatal 
dolgozik a város vezetése mellett. Ők nem lettek butábbak, sőt a több munkával 
több tapasztalat gyűlt össze. Egyetért azzal, hogy a törvényességi észrevételeket 
nem lehet figyelmen kívül hagyni. Fazekas Zoltán azt mondta, régen nem voltak 
ilyen  törvényességi  észrevételek.  Ezzel  kapcsolatban ismerteti,  hogy egy-egy 
testületi  ülés  után  a  jegyzőkönyvek  a  Közigazgatási  Hivatalhoz  kerülnek 
törvényességi  felülvizsgálatra  és  akkor  is  voltak  törvényességi  észrevételek, 
csak az előző ciklusban nem voltak olyan képviselők, akik bejelentést tesznek a 
Közigazgatási  Hivatalhoz.  Akkor nem volt  szokás a  jelentgetés.  Ez nem baj, 
csak utólag könnyű okosnak lenni.  A közbeszerzéseket elvégezték, azok nem 
voltak törvénytelenek,  csupán jogértelmezési  viták voltak.  A Sárli  telep azért 
került  eladásra,  hogy  munkahelyeket  teremtsenek,  rendezett  körülmények 
alakuljanak  ott  ki  és  a  befolyt  pénzből  régóta  jogos  lakossági  igényeket 
elégítsenek  ki,  amelyekre  eddig  nem  volt  pénz.  Ezelőtt  is  voltak 
vagyonértékesítések,  ahol  vételár-kedvezményként,  -  100  E  Ft  feletti  vételár 
esetén – ha valaki 45 napon belül készpénzzel fizetett, elengedte a testület a nem 
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lakás célú ingatlan vételárának a 30 %-át. Akkor erre volt szüksége a testületnek, 
de  senki  nem  vette  a  bátorságot  arra,  hogy  feljelentse  a  város  vezetését  a 
bíróságon,  ügyészségen  a  város  vagyonának  elherdálásáért.  Kiemeli,  az 
értékesítések ellenére 33 %-al nőtt a város vagyona. A vagyonértékesítésre azért 
van szükség, hogy a város tulajdonában lévő és megmaradó vagyonból például a 
bérlakás  állomány felújítására  pénzt  tudjanak keríteni,  továbbá 15 év  alatt  a 
városban  nem  történt  olyan,  hogy  több,  mint  200  M  Ft-ot  aszfaltozásra 
fordítsanak, valamint a pályázatokhoz is önrészt tudjanak biztosítani. Továbbá 
tudják biztosítani annak a közmunkaprogramnak is az önrészét, amely december 
1-je  és  május 30-a között  biztosítja  az  ózdi  kistérségen belül  10 településsel 
közösen  pályázva  átlagosan  142  ember  foglalkoztatását.  Ezért  kell  vagyont 
értékesíteni.  Megerősíti  azt,  hogy  sem  ő,  sem  a  munkatársai  nincsenek 
rászorulva arra, hogy ne az asztal felett játszanak. Ehhez kért és talált társakat a 
testületből,  aki  vállalta,  hogy  ha  valaki  bejön  ebbe  a  házba,  akkor  elfelejti 
párthovatartozását és a városért dolgozik. Egyesek azonban tudatos károkozást 
hajtanak  végre  a  város  fejlődése  érdekében.  Aki  a  vagyonértékesítések  után 
megvalósuló fejlesztések ellen van, az árt a városnak, a városban élőknek, és az 
ne  kérje  számon  senkitől,  mit  tett  a  testület,  a  város  vezetése  a 
munkahelyteremtésért. Viszont azt visszautasítja, hogy tényként bárki azt állítsa, 
hogy  ez  a  testület  törvénytelenségeket  követett  el.  Nem  követett  el,  csupán 
vizsgálják,  mi történt.  Megköszöni azoknak a képviselőknek a hozzászólását, 
akik végigolvasták az ÁSZ jelentést  és  azonos  a  véleményük abban,  hogy a 
hibák feltárása nem bűn, egy hiba beismerése, megváltoztatása kisebb bűn, mint 
ragaszkodni a hibához. Ők arra szövetkeztek, hogy beismerjék a hibát és mindez 
a város fejlődéséhez fog hozzájárulni. Kéri a testületet, támogassák a határozati 
javaslat elfogadását.

Kiss Sándor mivel több hozzászólás nincs, kéri a szavazást a határozati javaslat 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 18 igen, 4 nem szavazattal,  2 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

340/SzÜ 261/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzéséről 

A Képviselő-testület az Állami Számvevőszék által 2005. május – június – július 
hónapokban lefolytatott  ellenőrzés  számvevői  jelentéséről  készült  beszámolót 
megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
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A  jövőbeni  feladatellátás  hatékonyabb  és  szabályozottabb  végrehajtása 
érdekében  a  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  határozathoz  mellékelt 
Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtását.

Felelős: Polgármester
Határidő: Intézkedési Tervben foglaltak szerint

Melléklet

Intézkedési Terv

az Állami Számvevőszék által 2005. május – július hónapokban lefolytatott  
vizsgálat 2005. október 14-én záradékolt összegző jelentésében meghatározott  

hiányosságok felszámolására 

Az  Állami  Számvevőszék  összegző  jelentésében  foglalt  hiányosságok 
felszámolása érdekében – az ÁSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ellenőrzési 
Irodájának egyetértésével – az alábbi intézkedések megtétele szükséges:

1.) A költségvetési koncepcióhoz és az éves költségvetési rendelet-tervezetének 
előterjesztéséhez csatolni kell a Pénzügyi Bizottság véleményét.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály Vezetője 
Határidő: költségvetési koncepció, illetve rendelet-tervezet előterjesztése 

2.) Az  éves  költségvetés  terhére  pénzügyi  kötelezettséget  vállalni  csak  a 
Pénzügyi Ügyosztály Vezetőjének, illetve illetékes ügyintézőjének előzetes 
ellenjegyzése alapján lehet.

Felelős: pénzügyi kötelezettségvállalásra illetékes személyek 
Határidő: folyamatos

3.) A  Kisebbségi  Önkormányzat  részére  biztosítani  kell  a  jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően az ingyenes helyiség használatot.

Felelős: PH Igazgatási Ügyosztály Vezetője
Határidő: 2005. december 31. 

4.) Fokozott  figyelmet  kell  fordítani  a  fogyatékos  személyek  jogairól  és 
esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló,  a  középületek  akadálymentessé 
tételét meghatározó törvényi előírások érvényesülésére.

Felelős: Polgármester
Határidő: pályázati támogatási lehetőségek függvényében 
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5.) Biztosítani  kell  a  költségvetési  tervezésnél  és  a  zárszámadásnál  az 
államháztartási törvény rendelkezéseinek, előírásainak érvényesítését.

Felelős: PH Pénzügyi Ügyosztály Vezetője
Határidő: költségvetési és zárszámadási rendeletek előterjesztése

6.) A belső szabályzatok és munkaköri leírások folyamatos aktualizálására nagy 
figyelmet kell fordítani.

Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos 

7.) Az Ózd Városi  Önkormányzat  tulajdonát  képező,  de ténylegesen az  Ózdi 
VÍZMŰ  Kft.  mérlegében,  tőketartalékában  szereplő  –  az  Ózd  Városi 
Önkormányzat  kötelező  feladatellátását  szolgáló  -  korlátozottan 
forgalomképes  viziközművagyon  tulajdonjogának  rendezése,  a  hatályos 
törvényi  előírások  betartása  érdekében  az  alábbiak  végrehajtását  kell 
biztosítani:

a.) Az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft.  23,3  %-os  üzletrészének  tulajdonjogával 
rendelkező Észak-magyarországi Regionális Vízmű Rt-vel tárgyalásokat 
kell  kezdeményezni  a  viziközmű  tulajdonlás  tekintetében  szükséges 
módosítások kérdéskörében, különös tekintettel a 2003. december 29-én 
kötött  megállapodásban  foglaltak  módosítására  a  korlátozottan 
forgalomképes  viziközmű  vagyon  önkormányzati  tulajdonjogának 
biztosítása érdekében.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. december 31.

b.) Az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft.  könyvvizsgálójának,  valamint  a  társaság 
tulajdonosai  könyvvizsgálóinak  és  pénzügyi  szakembereinek 
bevonásával meg kell vizsgálni a Kft. tőketartalékában lévő víziközmű 
vagyonelemek számviteli törvény 36. és 38. §-aiban foglaltak szerinti 
térítésmentes  önkormányzati  átvétele  és  ezt  követően  a  társaság 
üzemeltetésébe történő átadása végrehajtásának lehetőségeit. 
Párhuzamosan  vizsgálni  kell  –  ha  szükséges  szakmai  állásfoglalás 
kérésével  is  -  az  Ózdi  VÍZMŰ Kft.  tőketartalékában  levő  eszközök 
elvonásával és a Társaság üzemeltetésbe történő átadásával összefüggő 
ÁFA fizetési kötelezettséget.

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. vezetője
PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
az érintett könyvvizsgálók 

Határidő:     2006. február 28.
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c.) Az Ózdi VÍZMŰ Kft. az Önkormányzat által a 10/KH/1994. (I.25.) sz. 
határozattal  a  társaság  tőketartalékába  helyezett  önkormányzati 
víziközmű  vagyon  átvételkori  állapotáról  az  analitikus  nyilvántartás 
alapján  készítsen  részletes  kimutatást,  feltüntetve  a  vagyonelemek 
bruttó és nettó értékeit  és a térítésmentes átadás előkészítése érdekében 
készítse el a vagyonleltárt.

Felelős: Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője
Határidő: 2006. március 31.

d.) Meg  kell  vizsgálni  az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft.  tulajdonába  adott 
önkormányzati víziközmű vagyon társaságtól történő elvonásának a Kft. 
működésére  gyakorolt  hatásait,  mely  vizsgálat  terjedjen  ki  a 
gazdálkodásra és a közszolgáltatás biztosításának zavartalanságára.

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője

Határidő: 2006. április 30.

e.) A  7/a-d.)  pontokban  megjelölt  vizsgálatok  eredményének 
figyelembevételével  az  Ózdi  VÍZMŰ  Kft.  23,3  %  üzletrész 
tulajdonjogával rendelkező Észak-Magyarországi Regionális Vízmű Rt-
vel ismételt egyeztetést kell lefolytatni a kialakított szakmai álláspontok 
alapján szóba jöhető megoldás, illetve döntési változatok tekintetében.  

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

Határidő: 2006. május 31.

f.) Előterjesztést kell készíteni a 10/KH/1994. (I.25.) sz. határozat hatályon 
kívül  helyezésére  és  a  305/KH/2003.  (XII.29.)  sz.  határozat 
felülvizsgálatára,  szükség  szerinti  módosítására,  valamint  az 
üzemeltetési szerződés megkötésére. 
Felelős: Ózd város Jegyzője
Határidő: 2006. június 30.
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g.) Kezdeményezni kell az Ózdi VÍZMŰ Kft. taggyűlésének összehívását 
és a tulajdonosi döntések meghozatalát.
Az  önkormányzati  viziközmű  vagyon  Ózdi  VÍZMŰ  Kft-től  történő 
elvonására vonatkozó határozati javaslattal egyidejűleg a törzsvagyon 
használatba adását  megalapozó üzemeltetési  szerződést  elfogadásra a 
VÍZMŰ Kft. taggyűlése elé kell terjeszteni.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. július 30.

h.) Az Ózdi VÍZMŰ Kft.  tőketartalékából elvonásra kerülő és a társaság 
üzemeltetésébe  adott  önkormányzati  törzsvagyon  körébe  tartozó 
víziközmű  vagyonra  vonatkozó  tulajdonosi  döntések  végrehajtását 
követően  gondoskodni  kell  a  korlátozottan  forgalomképes  viziközmű 
vagyon  önkormányzati  számviteli  nyilvántartásokba  történő 
bevezetéséről, a kataszter felvételéről és aktualizálásáról. 

Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyoszt. vezetője
PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője

Határidő: 2006. szeptember 30.

i.) Meg kell  vizsgálni  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV. 
törvény  80/A-80/B  §-aiban  biztosított  önkormányzati  közfeladatok 
átadásához kapcsolódó vagyonkezelői jog  létesítésének,  a viziközmű 
vagyon  vagyonkezelési  szerződéssel  történő  működtetésének 
lehetőségét,  a  kapcsolódó  önkormányzati  rendelet(ek)  esetleges 
módosítását.

Felelős: Polgármester
Ózd város Jegyzője
PH. Vagyongazdálkodási Vállalkozási Ügyosztály vezetője

Határidő: 2006. december 31.
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19.) napirend

Javaslat  az  Árpád  Vezér  Úti  Általános  és  Szakképző  Iskola  udvari 
távhővezetékeinek cseréjére

Kovács  Béla ismerteti,  a  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  támogatja  az 
előterjesztés elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

498/SzÜ. 262/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: Javaslat  az  Árpád  Vezér  Úti  Általános  és  Szakképző  Iskola  udvari 
távhővezetékeinek cseréje 

A Képviselő-testület  a  fenti  tárgyban  beterjesztett  javaslatot  megismerte,  s 
egyetért azzal, hogy az Ózdi Távhőszolgáltató Kft. a fűtésrendszerek felújítására 
rendelkezésre  álló  100  M  Ft  keret  terhére  elvégezze  az  Árpád  Vezér  Úti 
Általános és Szakképző Iskola udvari távhővezetékének cseréjét, 8 M Ft várható 
felújítási költség-előirányzattal.

Felelős: Távhőszolgáltató Kft. Igazgatója
Határidő: 2005. december 31.

20.) napirend

Javaslat a Polgármesteri Hivatal behajthatatlan követeléseinek nyilvántartásból 
való törlésére

Boda  István javasolja  a  nyilvántartásból  való  törlést,  mivel  az  érintett 
elhalálozott.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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85/SzÜ. 263/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: A  Polgármesteri  Hivatal  nyilvántartásában  szereplő  behajthatatlan 
követelés törlése

A Képviselő-testület  hozzájárul  a  néhai  Szimilényi  Jánosné  részére  nyújtott 
vállalkozói  kölcsöntartozás  202500  Ft  behajthatatlan  követelés  hitelezési 
veszteségként történő leírásához.

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

-.-.-

Kiss  Sándor  alpolgármester  átadja  az  ülés  vezetését  dr.  Bárdos  Balázs 
alpolgármesternek.

21.) napirend

Javaslat  „Az  ALDI  Magyarország  Kft-vel  beruházási  célú  ingatlanok 
értékesítésére kötött megbízás határidejének meghosszabbítása” tárgyú 100/SzÜ 
95/KH/2004. (V.20.) számú határozat visszavonása

Erdősi János ismerteti, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 
valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta.  Az  előterjesztés  indoklási  része  tartalmaz  minden  lényeges 
információt.  Az ALDI Kft.  témájában eddig  kifizetés  nem történt.  Korábban 
hozott a testület döntést, de mint ahogy az ÁSZ jelentésnél is elhangzott, hogyha 
rossz  döntést  hoztak,  azt  meg kell  változtatni.  A három bizottság  egyetértett 
azzal,  hogy  a  kialakult  helyzetet  tisztázni  kell  és  javasolja  a  határozati 
javaslatban foglaltak elfogadását.

Fazekas Zoltán jelen előterjesztéssel kapcsolatban visszautal az ÁSZ jelentésére. 
Úgy érzi, hogy az ott tett hozzászólását tökéletesen félreértelmezték. Ő pontosan 
az ilyen problémák megoldására tett javaslatot, arra hogy a konkrét és súlyos 
ügyekben meg kell állapítani a felelősséget. Ha lesznek anyagi következményei, 
akkor azt egyértelműen annak kell viselnie, aki ezért felelős. Úgy látja, ezt a 
problémát igyekeztek megkerülni és a felelősséget nem megállapítani. Ez még 
több  esetben  is  jelenthet  problémákat.  Ő  a  hivatalt  és  a  hivatal  munkáját 
egyetlen  szóval  sem kritizálta,  azt  igyekezett  kifejteni,  hogy  a  törvényesség 
betartásában a testületnek kell elöl járnia. Amennyiben anyagi következménye 
lesz a téves és törvénysértő szerződésnek, akkor viselje a következményt az, akit 
ezt elkövette. Ha a testület a felelős, akkor - ha mással nem is – tiszteletdíjának 
ki nem fizetésével.
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Rontó József örül annak, hogy rájöttek, az ALDI Kft-vel kötött  szerződés az 
értékesítésre  vonatkozóan  óriási  tévedés  volt.  Kéri,  járjanak  az  ügy  végére. 
Kérdése, mikor kötötték meg az első szerződést? 2003-ban?

Benedek Mihály válasza, hogy 2001-ben.

Rontó József megállapítja, hogy 2001-ben nem a jelenlegi testület működött. A 
lényeg, hogy 2003. nyarán kötöttek egy szerződést és megbízták a szervezetet, 
hogy értékesítse a Tábla és Sajóvárkony környéki területet, amely a vasúttól az 
út  felé  terjed.  Július  7-én  kelt  levelében  az  ALDI  közölte,  hogy  talált  egy 
potenciális vevőt, a TESCO-t, valamint felsorol még két Rt-t. Hangsúlyozza, 1 
hónappal  a  szerződéskötés  után.  Szeptember  hónapban  megkötötték  ezt  a 
szerződésmódosítást, amelyeikben már a jelenleg eladott Brassói úti ingatlanok 
szerepelnek. Kérdése, folytak-e tárgyalások ez alatt az idő alatt a TESCO-val? 
Nagy valószínűséggel a TESCO nem volt hajlandó megvenni a területet, neki 
másik  kellett.  Nem  tudja  máshogy  elképzelni  csak  úgy,  hogy  kijelölték  a 
területet.  Történt-e  levelezés az ALDI Kft.  és  az önkormányzat  között?  Meg 
akarta nézni a levelezést, de az alpolgármesternek nem volt ideje. Mi történt az 
ALDI-val 2003. szeptemberétől 2004. júliusáig? Arról van szó, hogy ebben a 
helyzetben amikor lejárt a szerződés, nem volt módja, lehetősége annyi szót sem 
váltani, hogy megveszik-e vagy sem. Ebben az esetben nem megye bele az eladó 
egy törvénytelen meghosszabbításba, hanem megköszöni az együttműködést és 
meghirdeti  a  területet  és  nem  kell  az  ALDI-nak  kifizetni  a  90  M  Ft-ot.  A 
szerződés  meghosszabbításának  dátuma  és  a  szerződéskötés  időpontja,  hogy 
esik egybe? Elmondja, nemcsak az önkormányzatban dolgozóknak van meg a 
magukhoz való eszük, hanem ezt az emberek is figyelik. Nem a TESCO-ról van 
szó,  hanem  arról,  hogy  miért  követnek  el  teljesen  felesleges  dolgokat,  ami 
nehezen magyarázható. Aki ezt szóvá teszi, az a város ellensége. Hangsúlyozza, 
ezeket a kérdéseket tisztázni kell. Megítélése szerint az ALDI Kft-nek egy fillér 
sem  jár.  Egyetért  azzal,  amit  Fazekas  Zoltán  elmondott.  Kéri  a  jogászokat 
mondják el,  hogyha egy zártkörű versenytárgyalást  tartanak, akkor miért  volt 
szükség az ALDI Kft-re?

dr.  Bárdos  Balázs kijelenti,  a  Pénzügyi  Bizottság  és  a  Gazdaságfejlesztési 
Bizottság meg fogja vizsgálni a témát és megadják a választ. Javasolja a május 
20-i ülésen hozott határozat visszavonását.

Kiss Sándor elmondja, a határozatot azért hozzák, hogy meg tudják vizsgálni 
milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak. Felhívja a figyelmet, hogy az 
előző szerződést jónak tartotta a testület, ezért kötötték meg az ALDI Kft-vel. 
Ha jól emlékszik, egyhangúlag szavazták meg a szerződéskötést, akkor Rontó 
József is jónak tartotta. Amikor megkötötték a szerződést, remény sem volt arra, 

94



hogy  egy  multi  cég,  a  TESCO  a  városba  települjön.  Mint  ahogy  többször 
elmondta, akár 1 Ft-ért is odaadták volna a területet, csakhogy a városba jöjjön 
egy cég. Rontó úr hozzászólásában volt egy pár csúsztatás. Itt ok és okozat volt. 
a  jelenlegi  határozatot  azért  hozzák,  hogy  meg  tudják  vizsgálni  milyen 
következményei lehetnek a szerződésnek és hogy ne kelljen kifizetni a 90 M Ft-
ot. Ismerteti, volt egy határozati döntés, amelyben 5 ezer forintban állapították 
meg a limitet. Hangsúlyozza, nem az önkormányzat fizet többet a TESCO-nak, 
hanem a TESCO hoz több pénzt.  Az ALDI Kft-vel történt levelezés anyagát 
holnap 12 órakor Rontó úr rendelkezésére fogja bocsátani.

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

237/SzÜ. 264/KH/2005.(XI.29.) számú Határozat

Tárgy: „Az  ALDI  Magyarország  Kft-vel  beruházási  célú  ingatlanok 
értékesítésére kötött megbízás határidejének meghosszabbítása” tárgyú 
100/SzÜ. 95/KH/2004.(V.20.) sz. határozat visszavonása

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

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat az ALDI Magyarország Kft-vel beruházási 
célú  ingatlanok  értékesítésére  kötött  megbízás  határidejének 
meghosszabbítására  hozott  100/SzÜ.  95/KH/2004.(V.20.)  sz.  határozatát 
visszavonja. Az ezen határozat alapján kötött megbízási szerződés kapcsán 
– a felek kölcsönös és indokolt elszámolása mellett – az eredeti állapotot 
kell helyreállítani.

2.) Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  az  ALDI  Magyarország  Kft-vel  kötött 
értékesítési  megbízási  szerződéssel  összefüggő  kérdések  rendezése 
érdekében  az  alábbi  feladatok  elvégzésére  kéri  fel  Pénzügyi  és  a 
Gazdaságfejlesztési Bizottságát:

- Tájékozódás  az  ALDI  Magyarország  Kft.  által  –  az  értékesítési 
megbízási szerződésben rögzített – feladatok végrehajtásáról, azok 
esetleges ellentételezéséről.

- A vizsgálat alapján képviselő-testületi előterjesztés készítése.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. december havi képviselő-testületi ülés időpontja
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22.) napirend

Javaslat  az  Ózdi  Tanuszoda  Projekttel  kapcsolatos  csoportos  együttműködési 
megállapodás megkötésére, a közbeszerzési eljárás elindítására 

Kiss  Sándor tájékoztatja  a  testületet,  hogy  1  hónappal  ezelőtt  tárgyalták  a 
tanuszodával  kapcsolatos  tájékoztatót.  Azóta  felgyorsultak  az  események,  a 
jelenlegi  határozat  már  konkrét  döntéseket  tartalmaz.  Úgy gondolja,  Ózdnak, 
mint kistérségi központnak szüksége van egy tanuszodára, amelynek elsődleges 
szerepe  az  oktatásban van,  ugyanakkor  szeretnék,  hogyha  nemcsak oktatásra 
vennék igénybe az uszodát, hanem sportolásra, szabadidő eltöltésére is alkalmas 
lenne. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

Obbágy  Csaba elmondja,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását javasolja.

dr. Horogh Lajos elmondja, a városnak jelentős úszósport hagyományai vannak, 
nagy  az  igény  az  uszoda  létesítésére.  Nemcsak  tanuszoda  funkcióját  fogja 
betölteni,  hanem  testépítéssel  kapcsolatos  elképzelések  is  megvalósulnak. 
Igyekezett  a  számadatokat  megnézni.  Megdöbbenti  a  ráfordítás  és  a  fizetés 
lehetősége.  Ha  hitelből  építenék,  akkor  nem  kapnának  támogatást.  Négy 
tanuszoda építéséről van szó országosan, amely azt jelenti, hogy 1.200 M Ft-ba 
fog  kerülni  összesen.  Így  egy  tanuszodára  300  M  Ft  körüli  összeg  kerül 
biztosításra.  A  kivitelező  lebonyolítja  a  feladatokat  és  van  a  fizetési 
kötelezettség, amely a tanuszoda ráfordításainak 50 %-át az állam megtéríti. A 
négy  önkormányzatnak  a  legnagyobb  fizetendő  összeg  2021-ben  309  M  Ft, 
amely 75 M Ft-os összeget jelent évente az uszoda használatáért. Ha figyelembe 
veszik azt, hogy pénz nincs erre, de az életminőségen javít és nagy az igény, 
kedvező a város számára és 50 %-os az állami támogatás, akkor támogatja az 
elfogadását. A határidővel viszont gondokat lát. Úgy gondolja, hogy a 2005. 06. 
30. határidő csúszni fog nagy valószínűséggel, de jó lenne ha 2007-ben igénybe 
lehetne  venni  a  sport  fellendítése  szempontjából  is.  Az  uszoda  elhelyezését 
rendkívül  kedvezőnek  tartja.  Messzemenően  támogatja  az  előterjesztés 
elfogadását. Neki a sportlétesítmények kivitelezésében nagy rutinja van, vállalja 
ingyen az abban való közreműködést.

Erdősi  János elmondja,  a  3  bizottság  a  dr.  Horogh  Lajos  által  elmondott 
szempontok  figyelembevételével  javasolja  egyhangúlag  az  előterjesztés 
elfogadását.  Javasolja  kijavítani  az  1.  számú  melléklet  8.  oldalán  található 
elírást, amely szerint a terület nem 550 km2, hanem 550 m2.
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Kiss Sándor tájékoztatja a testületet, hogy Erdősi János javaslata az anyagban 
már átvezetésre került. Dr. Horogh Lajosnak elmondja, a határidővel valóban el 
vannak késve, de az NHS – mivel év elején készítette az anyagot – ezt az előre 
látható időpontot adta meg. Ezt korrigálni fogják és újabb határidőket fognak 
megjelölni. A költségek nem fixek, várhatóan az előrejelzések alapján annyiba 
fog kerülni, mint amit az anyag tartalmaz, de mivel kétlépcsős közbeszerzésben 
fogják a beruházót kijelölni, ezek az összegek csökkenhetnek, tekintve, hogy az 
lesz  a  nyertes,  aki  kevesebbért  vállalja  a  feladat  elvégzését.  Az  NHS  egy 
hozzávetőleges összeggel számol. Az elhelyezéssel kapcsolatban úgy gondolták, 
hogy  jól  megközelíthetőnek  kell  lennie,  sport  környezetben  úgy,  hogy  még 
bővíthető is legyen. Az uszoda működtetésének kérdése nincs lezárva, szeretnék, 
hogy a beruházó az építés után átadná egy önkormányzati intézménynek, Ózd 
esetében  az  Ózdi  SPORTCENTRUM  Kht-nak.  A  közbeszerzésbe  ezt  nem 
foglalhatják  bele,  hogy  előnyt  élvez  az,  aki  az  üzemeltetés  jogát  átadja,  de 
megpróbálnak hatást gyakorolni, hogy mégis lehetővé váljon. Úgy gondolja, egy 
budapesti  vagy  több  száz  kilométerre  lévő  cégnek  nem  érdemes  az 
üzemeltetéssel foglalkoznia.

dr. Horogh Lajos elmondja, a vállalkozó megépíti, 15 évig üzemelteti és utána 
átadja az önkormányzatnak, ugyanakkor az önkormányzat az üzembehelyezéstől 
fizeti  az  üzemeltetési  díjat,  amely  50  %.  Az  elhelyezést  illetően  a  Műszaki 
Ügyosztálynak át kell tekintenie a közlekedési rendet, mivel a forgalom nagy 
része oda fog koncentrálódni.  Szeretné,  ha minél  hamarabb megvalósulna az 
uszoda felépítése.

Kiss Sándor ismerteti, az üzemeltetés jogát a beruházó fogja megkapni, de egy 
alvállalkozónak,  pl.  a  SPORTCENTRUM  Kht-nak  oda  adhatja,  aki  egyúttal 
megkapja az üzemeltetési költséget is. Hozzáteszi, az 50 %-ot nem a városnak, 
hanem a kistérségnek kell fizetnie.

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

286/SzÜ. 265/KH/2005.(XI.29.) számú Határozat

Tárgy: Az  Ózdi  tanuszoda  projekttel  kapcsolatos  csoportos  együttműködési 
megállapodás megkötése, a közbeszerzési eljárás indítása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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1.) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Benedek  Mihály  polgármestert  az 
„Észak-Magyarországi  Tanuszoda  Projekt”-tel  kapcsolatos  „Csoportos 
együttműködési megállapodás” aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2.) A Képviselő-testület a megkötendő megállapodás szerint jóváhagyja, hogy 
a résztvevő önkormányzatok egyetértésével a projekt közbeszerzési eljárása 
és  annak  megvalósítása  során  Ózd  város  Önkormányzata  „Kiíró 
Önkormányzatként” kerüljön meghatalmazásra.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3.) Az  „Észak-Magyarországi  Tanuszoda  Projekt”  közös  közbeszerzési 
eljárásának lefolytatásához a  közbeszerzésekről  szóló 2003. évi  CXXIX. 
törvény 9.  § (1) bek. szerint  az önkormányzatok hivatalos közbeszerzési 
tanácsadót kötelesek bevonni, melynek személyéről a projektben résztvevő 
önkormányzatok  közösen  döntenek.  Az  Ózd  város  Önkormányzatának 
részéről a tanácsadó kiválasztásával kapcsolatos döntéssel és szerződésének 
aláírásával a Képviselő-testület Benedek Mihály polgármestert hatalmazza 
fel.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

4.) Az  NSH  által  elkészített  és  a  Tárcaközi  Bizottság  által  jóváhagyott 
csoportos,  kétlépcsős  közbeszerzésre  vonatkozó  mintadokumentumok, 
valamint  a  Tárcaközi  Bizottság  által  szintén  jóváhagyott  projekttervezet 
alapján  a  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadó  szervezet  készítse  el  a 
közbeszerzési dokumentációt és ez alapján a jogszabályoknak megfelelően 
kerüljön kiírásra és lefolytatásra a projekt közös közbeszerzése.

Felelős: Polgármester
 Pénzügyi Ügyosztály vezetője
 Műszaki Ügyosztály vezetője
 Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője

Határidő: 2006. május 31.
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5.) A  Tanuszoda  Projekt  közbeszerzésének  költségei  a  résztvevő  négy 
önkormányzat  között  egyenlő  arányban  kerülnek  megosztásra.  A 
költségeket  Ózd  város  Önkormányzata  a  2006.  évi  költségvetésből 
biztosítja.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. évi költségvetés elfogadása

6.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelölje ki azokat a szakértőket, akik a 
közbeszerzési  eljárás  során az  Ózdi  Tanuszoda megvalósítás  műszaki  és 
gazdasági  feltételeinek  teljesítési  módjáról  az  ajánlattevőkkel  tárgyalni 
fognak.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. január 31.

7.) A közös  közbeszerzési  bizottságba  minden  résztvevő  önkormányzat  két 
tagot  fog  delegálni.  Az  ózdi  bizottsági  tagok személye  későbbi  testületi 
ülésen kerül előterjesztésre.

Felelős: az előterjesztés elkészítéséért: Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
Határidő: 2006. január 31.

8.) Az uszoda helyszínének előkészítésére, a terület közműveinek kiváltására a 
286/SzÜ.  2/KH/2005.(I.25.)  sz.  határozat  szerint  a  2005.  évi 
költségvetésben elkülönített 40 millió Ft kerüljön átütemezésre a 2006. évi 
költségvetés terhére.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Határidő: 2006. évi költségvetés elfogadása

23.) napirend

Javaslat az Integrált Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítására 

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  előterjesztésben  az  önkormányzat 
számára előírt törvényi kötelezettségnek tesznek eleget.

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

183/SzÜ. 266/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának  módosítása

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

1.) Jóváhagyja  az  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  Gyermekjóléti 
Szolgálatának  Gyermekjóléti  Központtá  történő  átalakítását.  Felhívja  az 
intézményvezetőt az átalakítással kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: 2006. január 01.

2.) A  Képviselő-testület  elfogadja  a  határozati  javaslat  mellékletét  képező 
Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító 
Okiratát, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 
Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. november 30. 

Melléklet

Az  Alapító  183/SzÜ.  266/KH/2005.(XI.29.)  sz.  határozata  szerint  egységes 
szerkezet.

Integrált Gyermekjóléti Intézmény
Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. 
§  (1)  bekezdésében,  továbbá a  módosított  1990.  évi  LXV. törvény 10.  §  (9) 
bekezdésében,  valamint  a  többször  módosított  1997.  évi  XXXI.  törvényben 
foglaltak  alapján  Ózd Város  Önkormányzata  183/SzÜ.  266/KH/2005.(XI.29.) 
számú határozatával  az  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény Alapító  Okiratát  a 
következők szerint állapítja meg.

100



1.) Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény
Székhelye:  Ózd, Petőfi út 12.
Intézményei: Gyermekjóléti Központ

Családok Átmeneti Otthona I. 25 férőhely
Családok Átmeneti Otthona II. 36 férőhely
Katona József Úti Bölcsőde 70 férőhely 

Telephelyei: Ózd, Petőfi út 12. 
Ózd, Lehel v. út 1.
Ózd, Rombauer tér 1.
Ózd, Katona József út 2.

2.) Az intézmény alaptevékenysége:
I. Az 1997. évi XXXI. törvény 38.§-40.§-ában foglaltak alapján önálló 

szakmai egységként működteti a Gyermekjóléti Központot.
II. Az 1997. évi XXXI. tv. és a végrehajtására kiadott 15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet  alapján  önálló  részlegként  működteti  a  Családok  Átmeneti 
Otthonát, a tv. 46. §, 47. §, 48. § (1), 50. § és 51. §-a szerint.

III. Az 1997. évi XXXI. tv. 41. § (3) bekezdése alapján bölcsődét működtet. 

Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.
 
3.) Az alapító neve: Ózd Városi Önkormányzat

Székhelye: Ózd, Városház tér 1.
 

Felügyeleti szerve: Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Székhelye:  Ózd, Városház tér 1.

 
4.)  Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultság  szempontjából  teljes  jogkörrel  rendelkező,  gazdálkodása 
megszervezésének  módjára  tekintettel  részben  önállóan  gazdálkodó 
intézmény.  Pénzügyi,  gazdasági  feladatait  a  Szociális  és  Egészségügyi 
Gazdasági Központ látja el.

5.) Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény vezetőjét  a  Képviselő-testület  bízza 
meg nyilvános pályázati eljárás útján.
A Családok Átmeneti  Otthonai,  a  Bölcsőde és a  Gyermekjóléti  Központ 
szakmai vezetőjét az Intézmény vezetője bízza meg.

6.) Az Intézmény  a  feladatait  Ózd  város  területén  látja  el.  A Gyermekjóléti 
Központ  megállapodás  alapján  biztosítja  a  társult  településeken  a 
gyermekjóléti alap és speciális szolgáltatásokat.
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- A  Családok  Átmeneti  Otthonába  Ózd  város  közigazgatási  területéről 
helyezhetők el családok és gyermekek.

- A vonzáskörzet  települései  számára  történő  elhelyezés  esetén  tartósan 
szabad  férőhely  betöltésére  egyedi  szerződésben  biztosíthatja  az 
alaptevékenységét.

7.) A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén és telephelyein lévő:
- alaptevékenység épületei,
- alaptevékenység gépei és berendezései.

 
Az Intézmény rendelkezésére állnak az analitikusan nyilvántartott eszközök és 
anyagok  is.  A  rendelkezésre  álló  vagyontárgyakat  feladatainak  ellátásához 
szabadon használhatja.

8.) Az  Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény  az  Ózd  Város  Önkormányzata 
tulajdonáról  és  a  vagyongazdálkodás  főbb  szabályairól  szóló  25/1993. 
(XII.23.) sz. rendelete szerint az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre 
álló helyiségeket 1 évi időtartamra bérbe adhatja. A bérbe adásra akkor van 
lehetőség,  ha  ez  nem  akadályozza  az  intézményben  folyó  munkát,  ezt 
előzetesen  a  közalkalmazotti  megbízottal  egyezteti.  Az  Integrált 
Gyermekjóléti  Intézmény  a  rendelkezésre  álló  vagyont  nem  jogosult 
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

9.) Az Integrált  Gyermekjóléti  Intézmény önálló  jogi  személy.  Az Intézmény 
vezetője gyakorolja a Közalkalmazotti  Szabályzatban foglaltak figyelembe 
vételével a munkáltatói jogokat.

 
10.) Jelen Alapító Okirat 2006. január 1-jén lép hatályba.

Ezzel  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  438/SzÜ.226/KH/2004.(XI.23.)  számú 
alapító okirat.

Ózd, 2005. november 29.

Benedek Mihály
   polgármester

24.) napirend

Beszámoló a Gazdaságfejlesztési Bizottság munkájáról

Soós József mint a Gazdaságfejlesztési Bizottság tikára elmondja, a bizottság az 
előterjesztést a testület számára elfogadásra ajánlja. 
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dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett az alábbi 
határozatot hozza:

270/SzÜ. 267/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló a Gazdaságfejlesztési Bizottság munkájáról

Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Gazdaságfejlesztési 
Bizottság eltelt időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta 
és az abban foglaltakat jóváhagyta.

25.) napirend

Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2005. évben végzett munkájáról 

Soós József hangsúlyozza, a közbiztonságról sokat lehet beszélni, de nemcsak 
beszélni  kell,  hanem  cselekedni  is.  Olyan  anyag  van  a  testület  előtt,  ami 
tartalmazza  az  év  során  végzett  munkájukat.  A Közbiztonságért  Alapítvány 
segítségével  sikerült  koordinálni  a  polgárőrség és  a  rendőrség tevékenységét. 
Sok állampolgár láthatta a temetők környékén és egyéb városi rendezvényeken a 
rendőrjárőröket és polgárőröket. Hangsúlyozza, a polgárőrség és a Kisebbségi 
Bizottság  együttműködése  is  javult,  a  megbeszélések  alapján  pozitív  jelek 
mutatkoznak  a  jövőbeni  fejlődés  tekintetében  is.  Ilyen  pl.  a  város  egyes 
területein  az  elhanyagolt  épületekbe  beköltözők  figyelemmel  kísérése  és 
nyilvántartása. A jövőben fontos feladata lesz ez az ingatlanok kezelőjének és a 
Közterület-Felügyeletnek is. A bizottság célja volt, hogy erősítse a területeken 
működő  civil  szervezetek  tevékenységét  és  anyagi  forrásokat  juttassanak 
számukra.  A  bizottság  kardinális  kérdésként  kezeli  az  állampolgárok 
közbiztonságérzetének  javítását.  Szeretnék  elérni,  hogy  a  közbiztonságért 
felelősséget  érzőket  és  tevékenykedőket  tisztelet  övezze,  beleértve  a 
polgárőrséget, a SZEM mozgalmat, a rendőrkapitányság személyi állományát. A 
bizottság kéri, hogy legalább 20 M Ft-os összeget szavazzanak meg részükre, és 
a térfigyelő kamerák üzemeltetésére, telepítésére félretett 15 M Ft-ot egészítsék 
ki, hogy egy korrektebb, jobban működő rendszer legyen a városban. Köszöni az 
Igazgatási Ügyosztály segítségét, munkáját. A beszámoló elfogadását javasolja.

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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275/SzÜ. 268/KH/2005.(XI.29.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2005. évben végzett munkájáról

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  előterjesztést 
megtárgyalta és a következő döntést hozza:

A  Képviselő-testület  a  Közrendvédelmi  Bizottság  2005.  évben  végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

26.) napirend

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

dr. Bárdos Balázs kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

267/SzÜ. 269/KH/2005.(XI.29.) sz. Határozat

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

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

-.-.-

Tájékoztató a 2005. október 25. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

-.-.-

dr. Bárdos Balázs alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Benedek Mihály 
polgármesternek.
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27.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

Fazekas Zoltán úgy gondolja, a két ülés között eltelt időszak eseményeiről szóló 
tájékoztatóról különösebb vitát nem szoktak nyitni, azonban felhívja a figyelmet 
az előterjesztés 3. oldalára, ahol a TÁVHŐ Kft. tájékoztatása szerepel. E szerint 
december 1-jétől 20 %-kal kívánják emelni a távhő díjakat a közintézmények, 
üzemi fogyasztók esetében. Kéri a polgármester urat, hogyha lehetőség van rá, 
vizsgálja meg hogyan lehet kompenzálni az intézmények +20%-os kiadását.
A továbbiakban  az  októberi  ülésen  elhangzott  hozzászólásra  kíván  reagálni, 
amely a Parking Kft. által, a Vasköz úton illegálisan beszedett parkolási díjat 
illetően hangzott  el.  Köszöni,  hogy felszámolásra  került  a  Parking Kft.  általi 
díjbeszedés a területen. Úgy gondolja ez jogalapot ad arra, hogy a társasággal 
kötött szerződést felmondják. Kéri az alpolgármestert vagy a polgármestert, azt 
aki tárgyalni fog a jövő évi szerződésmódosításról a következő hetekben, hogy 
érvényesítse a tárgyalás során azt, hogy heteken keresztül igénybe vette az általa 
jogtalanul birtokolt területet.
A következő téma,  amelyben szót  kért,  hogy a  Kiserdő alján  lakóktól  olyan 
információ  jutott  tudomására,  hogy  egy  közeli  település  önkormányzata  az 
életveszélyessé  nyilvánított  vagy  rongált  lakásokban  élőket  Ózdra  akarja 
„exportálni”. A közmeghallgatás egyik hozzászólója is említette ezt a problémát. 
Kéri a polgármester urat, hogyha az információ igaz, akkor tegyen meg minden 
lehetséges  és  törvényes  intézkedést  annak érdekében,  hogy az  önkormányzat 
semmiképpen ne adjon olyanok számára lakást, aki nem a település lakója és a 
korábbi életvitelük, együttműködési készség hiányuk miatt az adott településen 
nem kívánatos személyekké váltak.

Benedek Mihály kérdése, melyik településről van szó?

Fazekas Zoltán válasza, hogy Farkaslyuk.

Benedek  Mihály hangsúlyozza,  önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakás 
betelepülő, nem megfelelő életformát folytató család részére nem fog kiutalásra 
kerülni. Azt viszont nem tudják megakadályozni, hogy magántulajdonú lakások 
értékesítésre  kerüljenek  számukra.  Kéri,  hogyha  bármilyen  szociálpolitikai 
kedvezményt,  vélt  vagy  látszat  szerződést  is  ígérnek,  ne  segítsék  elő,  hogy 
kedvezőtlen irányba változzon a lakosság összetétele a városban.

Berziné  Szarka  Ilona tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Közigazgatási  Hivatal 
kötelezte  a  város  önkormányzatát,  hogy  ahol  még  nem  történt  meg  a 
martinsalakos  kárenyhítés,  helyezze  el  az  önkormányzat  a  családokat.  Mivel 
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eleget kellett tenni a határozatnak, felajánlottak önkormányzati bérlakásokat, de 
nem  fogadták  el  a  lehetőséget.  Ózd  eleget  tett  a  kötelezettségének,  de  a 
farkaslyuki állampolgárok nem fogadták el a felajánlott lakást.

Benedek  Mihály ígéri,  utána  fog  nézni  a  kérdéses  ügynek,  mivel  még  nem 
hallott a Közigazgatási Hivatal ezen határozatáról.

-.-.-

Bertáné  Várnay  Ilona tájékoztatja  a  testületet,  hogy Beri  Béla  helyi  politika 
kutató Benedek Mihály polgármester  részére  egy elismerő levelet  juttatott  el 
hozzá,  kéri  az  abban  foglaltak  ismertetését:  „Végtelenül  sajnálom,  hogy 
leterheltségem  miatt  területi  képviselőnket,  Bertáné  Várnay  Ilonát  kellett 
megkérnek,  hogy  a  nyilvánosság  előtt  fejezze  ki  hálás  köszönetét  a 
kezdeményező:  Németh  Gyula  nyugdíjas  újságírónak,  az  egykori  ÓKÜ 
Protokoll  osztálya  ügyintézőjének  és  mindazoknak,  akik  ismerik,  becsülik 
városunk munkásmozgalmi múltját, amiért egyik kiemelkedő egyéniségének, az 
1966-ban  elhunyt  Becht  Ernő  Gyulának  a  síremlékét  a  Gyári  temetőben 
elkészítették.  Az  1966-tól  eltelt  39  év  alatt  egyetlen  tanácselnöknek, 
polgármesternek  sem  jutott  eszébe,  hogy  a  síremlék  felépítése,  múltunk 
megbecsülését  jelképezi!  Véleményünk  szerint  ezek  a  tények  az  Ön  emberi 
értékét  fémjelzik,  csak  így  tovább!  További  munkájához  sok  sikert,  erőt, 
egészséget  kíván  Önnek  a  hálás  utókor  és  a  maga  nevében  is:  Beri  Béla, 
Istvánffy-díjas, helyi politika kutató.”

Benedek  Mihály tájékoztatja  a  testületet,  hogy  Németh  Gyula  tegnap 
elhalálozott. Úgy gondolja, a levélben foglalt köszönet és a sír rendbetétele az 
ÓZDSZOLG Kht-t, a temetkezési vállalat dolgozóit illeti.

-.-.-

Rontó  József a  testület  működésével  kapcsolatos  észrevétele,  hogyha  a 
képviselői  előterjesztéseket  vita  nélkül  szavazzák  meg,  indokolás  akkor  is 
kérhető és ehhez joga van a képviselőnek. A visszautasított előterjesztése arról 
szólt, hogy a Parking Kft-vel kötött szerződést azonnali hatállyal vonja vissza a 
testület.  Úgy  gondolja,  Ózd  városban  az  utóbbi  években  ez  az  intézkedés 
váltotta ki a legnagyobb társadalmi ellenállást. A szerződés megkötése előtt nem 
történtek gazdasági  számítások sem. Nem nézte  meg senki  a szerződésnek a 
társadalomra  gyakorolt  hatását.  Nem  tudták  a  szerződés  megkötésének 
pillanatában  és  csak  most  vált  a  bizottsági  ülésen  ismertté  számára,  hogy  a 
parkolók  száma  meghaladja  az  ezret.  Ha  meghaladja,  akkor  20  %-os 
kihasználtság esetén 68 M Ft az éves árbevétel. Ehhez viszonyítva az éves 1,2 M 
Ft, amelyet az önkormányzatnak fizet a Kft, említésre alig méltó. Ugyanakkor 
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nem kap az önkormányzat a büntetésekből, behajtott pénzből semmit. Meg kell 
vizsgálni a szerződéskötés minden körülményét, ebben a testületnek lépnie kell, 
mert úgy hiszi, a város társadalmának a türelme ebben a kérdésben egyre fogy. 
Határozottan  kéri,  hogy  a  testület,  a  polgármester  és  a  jegyző  a  szükséges 
lépéseket tegye meg a szerződés felbontása érdekében.

Benedek Mihály nem vitatja, hogy a parkolási rendszer bevezetése egy jó döntés 
volt.  Ez  az  egyetlen  pont,  amiben  egyetért  Rontó  Józseffel.  Nem  ért  egyet 
viszont  azzal,  hogy  tudatosan  olyan  számadatokat  használ,  amit  a  bizottsági 
ülésen rendelkezésre bocsátott anyag cáfol. Kéri, osszák ki a társaság 2004. évi 
és  a  2005.  01.01.  –  2005.  09.30-ig  terjedő  időszakra  vonatkozó  éves 
beszámolóját.  A  bizottsági  ülésen  Rontó  úr  megkapta  ezt  az  anyagot,  az 
ügyvezető hozzájárult az anyag nyilvános ülésen történő tárgyalásához. Rontó úr 
azt  mondta,  több  mint  ezer  parkoló  van.  Hangsúlyozza,  967  parkoló  van  a 
társaság  kezelésében.  Ebből  még  lejön  a  kedvezményes  parkolási  bérlettel 
igénybe  vehető  parkolók  száma  és  az  ingyenesen  használtaké.  Kéri,  hogy  a 
Cégbíróság által elfogadott és most kiosztott anyagból idézzen az, aki a Parking 
Kft-ről  szólni  kíván.  Hangsúlyozza,  a  beszámoló  tartalmazza  a  valós 
számadatokat.

Rontó József hozzáfűzi,  hogy minden ember  ki  tudja  számolni,  hogyha ezer 
parkoló van, akkor mennyi parkolási díjat szednek be….

Benedek Mihály hangsúlyozza, az órákat az automata méri, az éves beszámoló a 
tényadatokat tartalmazza. Kéri Rontó urat ne bocsátkozzon feltételezésekbe és 
ezzel  ne  próbálja  megtéveszteni  a  lakosságot.  Rontó  úr  kockás  papírja  a 
valószínűsített  számításokat  takarja,  a  másik  anyag pedig,  amit  kiosztottak  a 
Cégbíróság által hivatalosan elfogadott. Az ülést befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző    polgármester
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