
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. december 20-
án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről
 
Jelen vannak: 
Benedek  Mihály  polgármester,  dr.  Bárdos  Balázs,  Bárdos  István,  Battyányi 
József,  Bertáné  Várnay  Ilona,  Boda  István,  Chodkiewicz  Károly,  Fazekas 
Zoltán, Filipcsin Károly, Galyas Bertalan, Halászné Berecz Tünde, dr. Horogh 
Lajos,  Kiss  Sándor,  Kovács  Béla,  Kovácsné  Keller  Ildikó,  Nagybalyi  Géza, 
Nyerges Tibor, Obbágy Csaba, Rontó József, Soós József, Strohmayer László, 
Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna,  Tartó  Lajos,  Varga  György,  Zsolnai  Piroska 
képviselők

Távol volt: Erdősi János képviselő

Jelen van továbbá:
dr. Csiszár Miklós jegyző
dr. Fejér Levente aljegyző, jogtanácsos
Kispap Károly PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője 
dr. Babus Magdolna PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási 

Ügyosztály vezetője
dr. Almási Csaba PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője
Kovács György városi főmérnök 
dr. Pallagi Istvánné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály 

vezetője
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője 
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
Sződi Pálné humánpolitikai vezető
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György szlovák szószóló
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Szerencsés János Ózdi Városi Televízió Kht. ügyvezető-

főszerkesztője
dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója
Vass Tibor Közterület-Felügyelet képviseletében
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető (1.)-3.) napirend)
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető (4.)-14.) napirend)
Martisné Víg Zsuzsa jegyzőkönyvvezető (15.) napirendtől)

Benedek  Mihály az  ülést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  testület  ülése 
határozatképes.  Tájékoztatja  a  megjelenteket,  hogy  Erdősi  János  a  mai 
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munkában nem vesz részt, Kovácsné Keller Ildikó és Soós József pedig később 
fog  bekapcsolódni  a  napirendek  tárgyalásába.  Az  előre  kiküldött  napirendi 
pontokhoz módosító indítványt tesz, miszerint a 8.) napirendi pontot „Javaslat a 
’Szelektív  hulladékgyűjtés  rendszerének  kialakítása  és  fejlesztése’  tárgyú 
114/KH/2004.(VI.24.) számú határozat módosítására, valamint a támogatásból 
beszerzett  eszközök  üzemeltetésre  történő  átadására”  című  előterjesztést  ne 
tárgyalják meg.

Fazekas Zoltán a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében egy 
„Televíziós adás margójára” címmel kíván szólni.

Nagybalyi  Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási  Bizottság javasolja egy 
plusz  napirendi  pont  felvételét,  melynek  címe:  „Javaslat  önkormányzati 
vezetőket érintő személyi kérdésekre”.

Obbágy  Csaba a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  keretében 
karácsonyi ajándékozás témakörben kíván szólni.

Nyerges  Tibor a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  keretében 
kérdést kíván feltenni a sebészekkel kapcsolatban, vannak-e új fejlemények?

Rontó József két témakörben kíván szólni a Közérdekű kérdések, bejelentések 
és  javaslatok  keretében,  az  egyik  az  önkormányzati  ülések  formai  rendje, 
valamint ki tájékoztatja félre a lakosságot és miben.

Tartó Lajos napirend előtt kíván szót kérni „Ózd sportélete 2005-ben” címmel.

dr.  Horogh  Lajos „Jövő  Ózdnak”  címmel  szeretne  hozzászólni  a  Közérdekű 
kérdések, bejelentések és javaslatok keretében.

Kovács  Béla a  Közérdekű  kérdések,  bejelentések  és  javaslatok  napirend 
keretében informatikai normatíváról kíván szólni.

Filipcsin Károly a Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok keretében egy 
lakossági kérés teljesítéséről szeretne szólni.

Benedek  Mihály javasolja,  hogy  a  Nagybalyi  Géza  által  javasolt  plusz 
napirendet 13.) napirendi pontként tárgyalják meg.

Nyerges Tibor kérdése, ki és mi dönti el, hogy ki szólhat hozzá napirend előtt és 
ki utána? Tartó Lajos napirend előtt hozzászólhat? 
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Benedek Mihály válasza, hogy az SZMSZ és a testület dönti el, hogy ki szólhat 
hozzá napirend előtt.

dr. Csiszár Miklós ismerteti, az SZMSZ szabályozza részletesen a napirend előtti 
felszólalás szabályait.  A levezető elnök tesz javaslatot és a Képviselő-testület 
dönti el, hogy a hozzászólást a napirend előtt vagy után hallgassák-e meg.
 
Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  módosításokkal  együtt  a  napirend 
elfogadásáról.

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

Napirend:

1.) Ózd Város Önkormányzatának  …/2005. (…) számú rendelet-tervezete a 
város  2005.  évi  költségvetéséről  szóló   3/2005.  (III.01.)  számú 
önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő:  Polgármester

2.) Javaslat Ózd város 2006. évi költségvetésének koncepciójára

Előterjesztő:  Polgármester 

3.) Tájékoztató  Ózd  város  2005.  évi  költségvetése  háromnegyed  éves 
teljesítéséről 

Előterjesztő: Polgármester 

4.) Ózd Város Önkormányzatának …./2005. (…..) számú rendelet-tervezete a 
helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 

Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság

5.) Ózd Város Önkormányzatának …./2005. (…..) számú rendelet-tervezete a 
levegő minőségének védelméről

Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság 
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6.) Ózd Város Önkormányzatának …./2005. (…..) számú rendelet-tervezete a 
haszonbérlet  útján  hasznosított  önkormányzati  tulajdonban  lévő 
termőföldek bérleti díjának megállapításáról 

Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság
Gazdaságfejlesztési Bizottság

7.) Javaslat  az  ALDI  Magyarország  Kft-vel  kötött  értékesítési  megbízási 
szerződéssel összefüggő kérdések rendezését célzó 264/KH/2005. (XI.29.) 
számú határozat módosítására

Előterjesztő:  Pénzügyi Bizottság
 Gazdaságfejlesztési Bizottság

8.) Javaslat a 40/2003. (III.27.) Kormányrendelet alapján kárenyhítésre került 
ingatlan tulajdonosi felajánlásának elbírálására 

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

9.) Javaslat a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében lévő Ózd városban 
elhelyezkedő egyes ingatlanok önkormányzati tulajdonszerzésére

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság 

10.) Javaslat az Ózdi Tanuszoda Projekttel kapcsolatos 286/SzÜ 265/KH/2005. 
(XI.29.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester

11.) Javaslat szociális fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: PH Szociális és Egészségügyi Ügyosztály vezetője

12.) Javaslat önkormányzati vezetőket érintő személyi kérdésekre

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság

13.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának az iparosított technológiával épült 
lakóépületek  energiatakarékos  korszerűsítésének,  felújításának  és  a 
lakóépületek  környezete  felújításának  állami  támogatásához  pályázat 
benyújtására

Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester
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14.) Javaslat  a  Köztisztviselők  teljesítményértékelésének  alapját  képező 
önkormányzati célok meghatározására

Előterjesztő: Polgármester

15.) Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzatának  Közterület  Felügyelete 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok meghatározására 

Előterjesztő: Polgármester

16.) Javaslat  az  Ózd  Városi  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóság 
teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározására

Előterjesztő: Polgármester

17.) Javaslat Ózd város önkormányzati intézményei és a Polgármesteri Hivatal 
belső ellenőrzésének 2006. évi munkatervére

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság

18.) Javaslat  a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  helyiségigényének 
elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

19.) Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórháznál  végrehajtandó 
létszámcsökkentésre 

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

20.) Javaslat a Képviselő-testület 2006. évi munkatervére

Előterjesztő: Polgármester

21.) Beszámoló  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanácsban 
végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester

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

Előterjesztő: Polgármester

23.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
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-.-.-

Benedek  Mihály kéri  szavazzanak,  hogy  Tartó  Lajosnak  biztosítják-e  a 
lehetőséget a napirend előtti hozzászólásához.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett hozzájárul, 
hogy Tartó Lajos napirend előtt hozzászóljon.

Benedek  Mihály tájékoztatja  a  testületet,  hogy  Nagy  Nikoletta  22  éves 
versenyzőnő,  a  Magyar  Súlyemelő  Válogatott  kiválósága  -  jelenleg 
munkanélküli - az ELTE sportoktatói szakán edzőnek tanul. Többszörös magyar 
bajnok,  országos csúcstartó,  serdülő 4.,  junior 6.,  felnőtt  4.  helyezett.  Tavaly 
olimpiai kvalifikációt szerzett,  Athénra tartalékként készült.  Mind az ifjúsági, 
mind  a  felnőtt  mezőnyben  elnyerte  a  „Legjobb  súlyemelő”  címet.  Célja  a 
pekingi olimpián versenyzőként résztvenni. December 10-én, 12 év után szerzett 
magyar bajnoki címet városunknak. A testület és a maga nevében jutalmat ad át 
Nagy  Nikolettának  és  kíván  a  hátralévő  időszakban  nagyon  jó  edzést, 
sérülésmentes versenyzést és boldog új évet. 
A továbbiakban elmondja, pár évvel ezelőtt  elindítottak egy kezdeményezést, 
hogy  főiskolai  konzultációs  központot  hozzanak  létre  Ózdon.  A  Magyar 
Akkreditációs Bizottság jóváhagyta a konzultációs központ létrehozását, így a 
2007-es  tanévtől  kezdődően  kétszakos  felsőoktatási  képzés  fog  elindulni  a 
városban.  Hangsúlyozza,  ez  a  döntés  a  város  szempontjából  kiemelkedő 
esemény. Köszöni mindazoknak, akik ebben a munkában résztvettek.

Tartó  Lajos elöljáróban  leszögezi,  nagyon  sajnálja,  hogy  pont  az  Ifjúsági  és 
Sport  Bizottság  egyik  tagja  kifogásolja,  hogy  a  bizottság  elnöke  szóban 
beszámoljon  napirend  előtt  a  2005.  évben  elért  sporteredményekről. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a 2005-ös év az elmúlt másfél évtized legjobb, 
legeredményesebb  éve  sport  szempontból.  Megállapítható,  hogy  a  város 
testnevelési,  sportmozgalmának  lehetőségei  a  tavalyi  évhez  képest  tovább 
javultak, az infláció mértékével növelve lehetővé vált az egyesületek működése. 
Tovább  javultak  a  létesítményi  adottságok  is.  A  SPORTCENTRUM  Kht. 
bemutatta,  hogy jó  gazdája  lett  nemcsak a  Stadionnak,  hanem a Farkaslyuki 
Tábornak is. Jó látni a rendet,  a tisztaságot,  azt hogy sikerült kialakítani egy 
labdarúgó pályát, megépíteni egy nyilvános WC-t és hogy folytatódik a Centeri 
pálya felújítása.  A Sportcsarnokot  televíziós közvetítésre  alkalmassá tették,  a 
hangosítás  és  a  világítás  is  a  helyére  került,  a  Farkaslyuki  Táborban 
végrehajtották az állagmegóvást. A helyi diákolimpiai verseny-rendszer tovább 
színesedett,  már  16  sportágban  rendezték  meg  a  városi  körzeti  döntőket. 
Házigazdái voltak a fiú és leány kézilabda és labdarúgó körzeti döntőknek.  A 
diákolimpiai verseny-rendszerben a rendezvények száma meghaladta a 70-et. A 
versenyeken az általános iskolás tanulók szép eredményeket értek el, tizenhárom 
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I., öt II., hat III. helyezést értek el. A Szabó Lőrinc Általános Iskola csapata az I. 
korcsoportban kézilabda sportágban 3., a II. korcsoportban 4. helyezést ért el. 
Az  Újváros  téri  Általános  Iskola  tornásza  –  Bárdos  Zsófia  –  a  diákolimpiai 
versenyen  egyéniben  magyar  diákolimpiai  bajnok  lett.  A  középiskolások 
sporteredményei  nem  ilyen  szépek,  de  ott  is  voltak  figyelemreméltó 
eredmények.  Példaként  említi  Veszprémi  Sándor  súlyemelő  3.  helyezését.  A 
városban két diáksport-egyesület működik, az egyik a Gábor Áron Szakképző 
Iskola Egyesülete, a másik pedig a Lóci Diáksport Egyesület, amely 18 játékost 
kölcsönöz a felnőtt kézilabda csapatnak. A helyi szabadidősport rendezvények 
száma a korábbinál több lehetőséget biztosított a lakosok számára. Igyekeztek a 
programokat úgy összeállítani, hogy egyre több lehetőség legyen a sportolásra. 
Idén  is  megrendezték  a  futó  akciókat,  valamint  kiemelkedő  a  II.  Városi 
Sportnap, ahol 1000 gyerek, felnőtt sportolt mintegy 20 sportágban. A városban 
működő  cégek,  vállalkozások  szép  számmal  képviseltették  magukat  a 
rendezvényeken,  a  résztvevők  megfogalmazták  a  hagyományteremtést. 
Népszerűek  az  ún.  emlékversenyek  is.  Megemlít  továbbá  két  kiemelkedő 
sportrendezvényt,  amelynek részben Ózd városa adhatott  otthont.  Az egyik a 
Junior  Férfi  Kézilabda  Világbajnokság,  a  másik  pedig  a  szeptemberben 
lebonyolított Kötöttfogású Országos Birkózó Magyar Bajnokság volt. Rendkívül 
nagy  jelentőségűnek  tartja,  hogy  dr.  Tóth  István  meghívására  a  városba 
látogatott  Ábrahám  Attila,  aki  érdekes  és  értékes  előadást  tartott.  Ez  az  év 
kiemelkedő  esztendőnek  bizonyult  minden  szempontból.  A Kézilabda  Klub 
december 12-én megválasztotta új vezetését, akik célokat tűztek ki a Klub elé, 
pl.  várható,  hogy  a  kézilabdások  NB  III-ban  vágnak  neki  a  következő 
szezonnak.

Rontó Jószef örömét fejezi ki, hogy Nagy Nikoletta ilyen eredményeket ért el, 
de a polgármester úr szóbeli tájékoztatójában említette, hogy munkanélküli.

Benedek Mihály kéri, erről ne nyissanak vitát.

Rontó József nem kíván vitatkozni,  de egy ilyen eredményeket elért sportoló 
esetében nem hagyhatják figyelmen kívül azt, hogy munkanélküli. Véleménye 
szerint  valamit  próbáljanak  a  megélhetéséhez  biztosítani,  hívják  fel  erre  az 
intézmények figyelmét is.

Benedek Mihály tájékoztatja Rontó urat,  hogy közhasznúként foglalkoztatása 
biztosított, a város vezetése odafigyel.

Nyerges  Tibor biztosítja  Tartó  Lajost  afelől,  hogy egyetért  a  témával,  annak 
fontosságával.  Hangsúlyozza, azért  tette fel  kérdését,  mert emlékezete szerint 
előfordult, hogy valaki napirend előtt szeretett volna szólni, de nem kapott rá 
lehetőséget.
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Benedek Mihály elmondja, a testület dönt arról, hogy kinek adják meg a szót.

-.-.-

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

1.) napirend

Ózd Város Önkormányzatának …/2005.(…) számú rendelet-tervezete a város 
2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(III.01.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról

Benedek  Mihály  ismerteti,  a  2005.  évi  költségvetést  az  Önkormányzat  329 
millió Ft hiánnyal fogadta el, amelyből már az eredeti éves tervben is 256 millió 
forintot fejlesztési hitel felvételével terveztek finanszírozni. A hiány több részére 
73,4  millió  forint  rövid  lejáratú  működési  hitel  felvételét  ütemezték  az  éves 
költségvetésben.  A tényleges  helyzet  ennél  lényegesen kedvezőbb.  December 
hónapban  felvételre  került  a  már  említett  fejlesztési  hitel  250  millió  Ft 
hitelkerettel, s az ingatlanértékesítésből az ÁMK melletti terület TESCO Áruház 
részére történő eladása révén jelentős, eredetileg nem tervezett bevételi többlet 
adódik.  A  bevételek  1.  számú  mellékletben  szereplő  előirányzatait,  azok 
módosításait  3  ponton egészíti  ki:  december  12-én  értesült  az  önkormányzat 
arról,  hogy  az  állami  költségvetés  közelmúltban  jóváhagyott  zárszámadási 
törvényéből  adódóan  a  2004.  évi  személyi  jövedelemadó  befizetések 
eredményeként  12.785 ezer  Ft  póttámogatást  biztosítottak  a  város  számára a 
jövedelemkülönbség  mérséklésére.  Szintén  a  zárszámadási  törvényből 
következik,  hogy  visszakapta  Ózd  azt  a  34.026  ezer  Ft  pénzeszközt  a 
martinsalakos  házak  kárenyhítésére,  amit  a  2004.  évi  pénzmaradvány 
elosztásánál  visszafizetési  kötelezettségként  kellett  figyelembe  venni. 
Mindezeken túl – ez az előterjesztésben is szerepel – szintén biztosra vehető a 
20 M Ft-os belügyminisztériumi támogatás is a működőképesség biztosítására. 
Mindezek  együttesen  azt  eredményezik,  hogy  a  költségvetésben  a  4.  sz. 
melléklet  7.  oldalán  szereplő  370  M  Ft  fejlesztési  céltartalék  az  említett 
változások miatt 437 M Ft-ra fog növekedni. Úgy gondolja, hogy ez rendkívül 
kedvező és megnyugtató a jövő évi gazdálkodás szempontjából. Mindezek jövő 
évi  kihatásaira  a  költségvetés  koncepciónál  szeretnének  még  visszatérni.  A 
költségvetési  előirányzatok  megváltozásának  túlnyomó  többsége  már  ismert 
képviselő-társai  előtt,  hiszen  az  év  folyamán  számos,  költségvetést  érintő 
döntést hozott a Képviselő-testület, s ezek két alkalommal külön költségvetési 
előirányzat-módosítással kapcsolatos előterjesztésként csokorba is lettek szedve. 
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Az  előterjesztésben  a  3.  és  4.  számú  mellékletekben  vastagon  írt  sorokban 
szerepelnek  azok  a  változásokat,  amelyek  ügyében  a  Képviselő-testület  még 
nem foglalt állást. Mindezek az indoklási rész 10. oldalán összegezve is vannak, 
40,3  M  Ft-ot  tesznek  ki  ezek  a  javasolt  többletigények.  Az  írásos 
előterjesztésben felsorolt többlet kötelezettségvállalásokat kívánja két javaslattal 
kiegészíteni.  A módosított  előirányzatok  között  szerepel   8.676  ezer  forint 
pótelőirányzat  a  fekvőbeteg  ellátásban  több,  mint  húsz  éve  dolgozó  ápolók 
jutalmazására,  ami  64  ápoló  részére  jelent  egy  havi  munkabérnek  megfelelő 
jutalmat. Időközben vált ismertté,  hogy a Kórház javaslata nem tartalmazta a 
műtőasszisztenseket, azon – szintén áldozatkész munkát végző – személyeket, 
akik nem közvetlenül ágy melletti  ápolóként dolgoznak. Ez húsz fő többletet 
érintene, járulékkal együtt 2.582 ezer forint pótelőirányzattal. Javasolja ennek 
engedélyezését,  hogy  az  egyébként  jó  szándékú  önkormányzati  döntés  senki 
számára ne okozzon keserűséget, s természetesen tudatában vannak annak, hogy 
az  említett  húsz  fő  is  rászolgált  erre  a  jutalomra.  Az  elmúlt  héten  három, 
kisgyermekes család fordult hozzá, mint polgármesterhez olyan kéréssel, hogy 
az Önkormányzat nyújtson segítséget lakásuk gázhálózatra történő rákötéséhez. 
Konkrétan  a  Liszt  Ferenc  út  végén  lakókról  van  szó,  ahol  a  gázhálózat 
továbbvitele és a lakások rákötése kb. 500 ezer forintba kerülne. Ezt a TIGÁZ 
csak akkor végzi el, ha ezt az összeget a munkálatok ellenértékeként megkapja. 
Ennek háttere, hogy 1994. végéig, az új gáztörvény hatályba lépéséig minden 
önkormányzati beruházásban megépített gázvezetéket át kellett adni a TIGÁZ-
nak.  Ami  az  1995-96-os  városi  gázprogram  keretében  létesült,  az  már  az 
ÓZDINVEST Kft., közvetetten az Önkormányzat tulajdonában van. Ez utóbbi 
vezetékeknél a hálózat teljes körűen kiépült, s lényegében mindenütt bevitték a 
vezetéket  is  a  telekhatáron belül  egy méterre.  Ezek esetében a  gázra történő 
rákötés  viszonylag  egyszerűen megoldható,  azt  az  50  ezer  forintos  lakossági 
hozzájárulás fedezi.  Az 1994. előtt épült vezetékeknél csak a TIGÁZ, mint a 
gázvezeték tulajdonosa jogosult a vezeték továbbépítésére. Nem sok helyen van 
szerencsére  ilyen  a  városban,  s  azok  mindegyike  sem  kíván  rákötni.  Ahol 
azonban  rákötési  igény  jelentkezik,  ott  méltánytalan  lenne  eltérő  összeg 
megfizettetése, hiszen az illető család nem tehet arról, hogy az ő utcájában kinek 
a tulajdonában van a gázvezeték. Az önkormányzati vezetékekre történő rákötés 
utáni hozzájárulást az említett családok is megfizetnék, kérésük mindössze az, 
hogy az ezen felüli összeg finanszírozásához járuljon hozzá az Önkormányzat. 
Úgy  gondolja,  hogy  olyan  családokról  van  szó,  akik  annak  idején  –  éppen 
vagyoni, jövedelmi helyzetük miatt – nem tudtak rákapcsolódni a gázvezetékre. 
Javasolja, hogy a hozzájáruláson felüli kiadások önkormányzati támogatására a 
pótköltségvetésben 600 ezer forint előirányzat kerüljön elfogadásra azzal, hogy 
ennek  maradványa  a  következő  évben  esetleg  előforduló  hasonló  igény 
kielégítését szolgálja. A felsorolt módosításokat, változtatásokat a költségvetési 
rendelet véglegesítésénél - elfogadásuk esetén – figyelembe fogják venni. Kéri a 
rendeletmódosítás megvitatását és elfogadását.
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Boda  István elmondja,  a  Pénzügyi  Bizottság  a  2005.  évi  költségvetés 
módosítását megtárgyalta és az alábbiakat állapította meg. Bevételek: az eredeti 
bevételi terv 9.810.530.000 Ft volt. Ez 2005. végére jelentősen növekedett még 
az  előterjesztésben  leírtakhoz  képest  is:  SZJA 12.785.000  Ft,  salakos  házak 
34.026.000  Ft,  BM  pályázat  20.000.000  Ft.  Összesen:  66.811.000  Ft.  Így  a 
végleges módosított bevétel 11.869.000.000 Ft. Ez 2 milliárd Ft-tal több, mint az 
induló  (20,4  %).  Érdekes  áttekinteni  ennek  belső  alakulását.  A  fejlesztési 
támogatások  2.795.000.000  Ft+579.000.000  Ft  (17,5%).  Összesen 
3.392.000.000  Ft.  Gép-műszer,  szennyvízcsatorna,  Városháza,  utak, 
ÓZDSZOLG telephely. A felhalmozási és tőkejellegű bevétel 195,9 millió Ft + 
554,1 millió Ft (282 %). Összesen: 750 millió Ft. Építési telkek, a multicégek 
megépítik helyettünk a városközpontot. Átvett pénzeszközök: 2.428.000.000 Ft 
+ 401.000.000 Ft (16,5 %). Összesen 2.829.000.000 Ft. Kiadások alakulása: A 
módosított  összeg  11,8  milliárd  Ft.  Minden  nagy  terület  többletforrásokhoz 
jutott.  Kórház +96.000.000 Ft  (4,5  %),  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági 
Központ  +106.000.000  Ft  (+4,7  %),  Alsófokú  Oktatási  Intézmények 
Gondnoksága +242.000.000 Ft (11,6 %), ÁMK +20.000.000 Ft (5,3 %), VMK 
+27,9  millió  Ft  (33,2  %),  Városi  Könyvtár  +22  millió  Ft  (50  %),  Városi 
Múzeum +2,7 millió Ft (9,5 %), Tűzoltóság +12,8 millió Ft (5,6 %). Érdemes 
áttekinteni  néhány  tételt,  amelyet  a  Polgármesteri  Hivatalon  belül  kell 
elszámolni: Az alapítványok, civil szerveződések 5 millió Ft helyett 13,7 millió 
Ft-hoz  jutottak  (174  %).  A vállalkozások  működtetésének  támogatására  83,3 
millió Ft-tal többet tudtunk fordítani (+75 %). Felhalmozási célú pénzeszközök 
12,4 millióról 432 millióra emelkedtek. Igaz, ebből 323 millió +36,4 millió a 
salakos házakra fordítandó. Felújításokra az eredetihez képest 23,6 millió Ft-tal 
többet  tudtunk  fordítani.  Beruházásokra  is  több  jutott,  65,9  millió  Ft-tal. 
Sportcélokra a tervezett 130,9 millió Ft helyett 144,3 millió Ft-ot fordíthattunk, 
a többlet 10 %-os. Az ÓZDSZOLG Kht-ra és a vele kapcsolatos feladatokra az 
induló 189,3 millió  Ft  helyett  273 millió  Ft  állt  rendelkezésre.  Kiemelten  is 
megugrott az útfelújítási keret 82,5 Ft-ról 240 millió Ft-ra. +157,5 millió Ft, ez 
190,5 %-os növekedést jelent. A járdafelújításra 12 millió Ft helyett 19,9 millió 
Ft-ot fordíthattunk. Kiemeltnek számít a városrehabilitációs keret alakulása is, 
hiszen az eredeti 37,5 millió Ft helyett 52,4 millió Ft áll rendelkezésre. Így 437 
M Ft fejlesztési tartalékkal zárták ezt az évet. Összességében pozitívan zártuk a 
2005. évet és ez megalapozhatja a 2006. évi költségvetés összeállítását is. A 10. 
oldalon 40,3 millió Ft kerül ma elosztásra, ebből már korábban ígéretet tettünk, 
hogy  fogjuk  támogatni  a  városi  kórházat,  akinek  ismételten  22  millió  Ft-ot 
javaslunk  egyszeri  jelleggel.  Így  ebben  az  évben  3  alkalommal  összesen 
egyszeri jelleggel 50 millió Ft-tal támogatjuk a városi kórházat és ezen túl az 
alapellátástól  is  mentesítettük.  Várjuk,  hogy  az  előterjesztésben  jelzett  belső 
intézkedésekkel 2006. évben stabilan tud működni. Az ÓZDSZOLG Kht-nak az 
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évek óta rendezetlen szemétdíjakra 7 millió Ft-ot javaslunk. Üdülővásárlásra 9,5 
millió Ft került beállításra, ezt az indokolja, hogy a Szoboszlón lévő kisebbik 
üdülőnket el kell bontanunk, a területet vissza kell adni. Mivel ez az üdülő is az 
önkormányzati dolgozók pihentetését szolgálta, célszerű helyette valahol újabb 
üdülőt vásárolni. Szintén támogatjuk a Sportcsarnok hangosításával, a szabadtéri 
színpad  kialakításával  és  a  közvilágítással  kapcsolatos  pótelőirányzatokat. 
Mindezen megállapításokkal  és a polgármester úr szóbeli  kiegészítőjében tett 
két  módosítással  együtt  a  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  javasolja  a 
költségvetés 2005. évi módosításának elfogadását.

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

Tartó  Lajos ismerteti,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  a  rendelet-tervezetet 
megtárgyalta, 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja. Mint 
Uraj-Susa területi képviselője helyreigazítást tesz, miszerint az anyagban Uraj 
térsége szerepel az útfelújítások között. Hangsúlyozza, Uraj területén egyetlen 
méter út felújítására sem került sor.

Filipcsin  Károly elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság  a  rendelet-tervezetet  megtárgyalta,  elfogadását 
egyhangúlag támogatja.

Zsolnai  Piroska elmondja,  a  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  1  tartózkodás 
mellett a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna ismerteti,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal  támogatja  a  rendelet-tervezet 
elfogadását. Elmondja, a bizottsági ülésen hozzászólók nagy része az intézményi 
működés módosított előirányzatairól szólt. A kórház jelenlegi helyzetét már a 
Pénzügyi Bizottság vezetője is említette. Jelenleg 661 fő dolgozik a kórházban, 
azonban a létszámot 11 fővel fogják csökkenteni. A bizottság egyetértett azzal, 
hogy  a  finanszírozások  ellenére  nagyon  nehéz  helyzetbe  került  a  kórház. 
Ráfordításokkal, finanszírozási díjjal, hitel növeléssel sem tudták ellentételezni 
azt,  hogy kötelező béremelésekre fedezet  jusson. A kórház 43 millió forintos 
igényéből  a  testület  szeptember  hónapban  biztosított  21  M Ft-ot,  azonban  a 
további  22  M Ft  jóváhagyását  is  javasolja  a  bizottság.  Felhívják  azonban  a 
kórház figyelmét, hogy jövőre saját hatáskörben biztosítsa működési feltételeit 
és ne igényeljen önkormányzati támogatást. Az orvosok támogatására javasolja a 
bizottság  a  4  M  Ft  átcsoportosítását,  amellyel  várhatóan  a  lakásfeltételek 
biztosítása  hatékonyabb  lesz.  A rendeletben  7  M Ft-ból  megmaradt  3  M  Ft 
visszavonásával,  valamint  a  polgármester  úr  módosító  javaslatával,  miszerint 
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további  20  fő  kórházi  szakdolgozó  bruttó  jutalom  kifizetését  engedélyezze, 
egyetértenek.

Fazekas  Zoltán hangsúlyozza,  az  ez  évi  költségvetés  módosítását  nem tudja 
megszavazni.  Egyrészt  azért  sem,  mert  az  eredeti  előterjesztést  sem  tudta 
támogatni,  valamint  a  Városháza  bővítés  miatt,  amelyről  véleményét  már  a 
korábbi ülések alkalmával kifejtette. Év közben nem történtek olyan fejlődési 
pályát  mutató  fejlesztések,  amelyek  indokolnák  az  elfogadását,  és  most  is 
vannak  olyan  korrekciók,  amelyekkel  nem  tud  egyetérteni.  Miközben  azt 
hallják,  hogy  „dübörög  a  gazdaság  Magyarországon”,  a  bevételi  oldalon  a 
számokból azt látja, hogy Ózdon a helyi gazdaság gyengül. Például a személyi 
jövedelemadó  helyben  maradó  része  a  bevételi  tervhez  képest  40  M  Ft-tal 
csökken,  valamint  az  iparűzési  adó  is  szintén  40  M  Ft-tal.  Úgy  gondolja, 
érdemes lenne ezek okait megkeresni, valamint azt, hogy a dolgozók jövedelme 
miért csökkent, mi történt? Az adóerősség számításhoz képest is vesztettek 80 M 
Ft-ot, a szóbeli kiegészítés szerint 68 M Ft-ot. Az 1. számú melléklet 2/b.) pontja 
szerint tervezési hibára vagy olyan egyéb dolgokra lehet visszavezetni, amely a 
várost sújtja. A másik nagy probléma a vagyonértékesítés. A tervezett 195 M Ft-
os  értékesítés  helyett  200  M  Ft-tal  számolnak,  amely  akár  sikernek  is 
könyvelhető  el.  Itt  nem  elsősorban  a  Közigazgatási  Hivatal  és  az  ÁSZ 
törvénysértő eljárásokkal kapcsolatos megállapításaira gondol,  hanem a káros 
folyamatokra.  A befolyó  összeg egy része  általános  fejlesztésekre  fordítható. 
Ilyen értékesítési  ütem mellett  lesz minden évben 750 M Ft-os vagyon, amit 
eladhatnak  vagy  pedig  0-ra  privatizálódik  a  vagyon?  Nem látja  a  vagyonért 
vagyont,  azt,  hogy a 750 M Ft-os eladásnak 750 M Ft-os vagyongyarapodás 
lenne  az  ellentételezése.  Rossz  az értékesítési  rendszer,  mert  a  polgármesteri 
hivatal nem hozza, csak viszi a pénzt. Az előterjesztés 18. oldalán van szó az 
üzlethelyiségek értékesítéséről, ugyanakkor az ÓZDSZOLG Kht-nál szerepel az 
értékesített üzletek kieső bérleti díjának fedezetére 8,4 M Ft biztosítása. Reméli, 
ez nem fog a költségvetésben szerepelni, mert ha előrelátó a testület nem mond 
le ilyen bevételekről. Az önkormányzat 430 M Ft-os fejlesztési hitelt vett fel, 
amelyből 180 M Ft-ot a Városháza bővítésre fordítottak, azonban a további 250 
M Ft  hitel  célja  nem egészen  világos  számára.  Vagyonértékesítésből  befolyt 
összegek,  hitelfelvételek,  stb.,  2,2 Mrd forint kevésbé látszik meg a városon, 
szerinte értékesebb célokra is fel lehetett volna használni, pl. ingatlanfejlesztésre 
vagy távhő fejlesztésre, más önkormányzati cégek fejlesztésére, amelyek nem 
pénzt visznek, hanem pénzt hoznak a város számára.

Benedek Mihály a „dübörgő gazdaság” hangját nem hallja,  a  puskaporszagot 
jobban érzi a levegőben. Úgy gondolja, ezt kötelessége érezni, mert a viszonyok 
ezt  mondják.  A vagyonnal  kapcsolatban  elmondja,  a  városban  semmi  olyan 
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vagyonnal kapcsolatos intézkedés, értékesítés nem történt, aminek bevételét ne 
működésbe  forgatta  volna  a  testület.  Jelen  esetben  egy  rendelet  módosítás 
történik,  ha nem lehet  kiolvasni belőle a vagyon-növekményt,  akkor ki  lehet 
olvasni  az  ÁSZ  jelentésből,  amelyre  már  többször  hivatkoztak. 
Megfogalmazásra került az ÁSZ - szerinte szakmailag elfogadható - véleménye, 
amelyben  szerepel,  hogy  a  város  vagyona  33,7  %-kal  növekedett  és  ezeket 
pályázati  pénzből  vagy  vagyonértékesítésből  befolyt  pénzekkel  valósították 
meg.  Többen  megfogalmazták,  hogy  mennyivel  más  a  város  kinézete.  Úgy 
gondolja,  Fazekas  Zoltánnak,  mint  választott  képviselőnek  ugyanolyan 
büszkének kellene lennie, mint az egyszerű állampolgárnak, aki azt mondja, egy 
kicsivel megint szebb lett a város. 

Kispap  Károly a  részletes,  számszaki  kérdésekre  válaszol.  Tartó  Lajosnak 
elmondja, valóban csak Uraj határáig építették meg az utat, de a Norda-hoz a 
pályázat az előterjesztésben szereplő címmel került benyújtásra. Fazekas Zoltán 
kérdése az SZJA-ra vonatkozott. Ismerteti, az SZJA helyben maradó részének - 
amely 40 M Ft - a gazdasághoz semmi köze sincs. Az indokolás 2. oldalán az 
található, hogy az éves költségvetésben kötelezően előirányzott államháztartási 
tartalékot  ténylegesen  zárolták,  az  ennek  fedezetét  képező  40,1  M  Ft  SZJA 
bevétellel csökkenteni kell az éves előirányzatot. Ez a 40 M Ft a bevételek közt 
mínusz előjellel szerepel a 4. számú melléklet 7. oldalán. A zárolt tartalékot az 
SZJA-ból kellett levonni, nem a gazdasági teljesítőképesség, hanem az iparűzési 
adó emelkedése miatt nagyobb az SZJA elvonás, a kiegészítés csökkentés. Az 
ÓZDSZOLG  Kht.  8,4  M  Ft-jával  kapcsolatban  elmondja,  ebben  az  évben 
született  egy határozat,  amelynek az a lényege, hogy amennyi bevétel bejön, 
annak a mértékéig kerüljön sor az üzletek felújítására, illetve még 8,4 M Ft-ot 
utaljanak át a kieső bérleti díjak pótlására az ÓZDSZOLG Kht-nak. Hozzáteszi, 
ami önkormányzati  tulajdonban van és értékesítették,  azért  már nem fizetnek 
bérleti  díjat.  A 8,4 M Ft  ennek a kiesését  szolgálja.  A Városháza bővítése 1 
fillérrel  sem  került  többe,  mint  amit  a  testület  erre  a  célra  jóváhagyott.  A 
Polgármesteri Hivatal többlet kiadása abból adódik, hogy az új épületet is fűteni, 
világítani  kell.  A tavaly  szeptemberben  előterjesztett  üzemeltetési  költségen 
belül maradtak, a jövő évi költségvetésben éves szinten is be fogják mutatni.  A 
250  M  Ft  hitelfelvételre  vonatkozóan  az  éves  költségvetés  tartalmaz  egy 
felsorolást.

Fazekas Zoltán viszontválasszal kíván élni.

Kiss  Sándor tájékoztatja,  hogy  személyes  érintettségre  hivatkozva  szólhatott 
volna hozzá 2 percben. A módosításokkal együtt kéri, szavazzanak a rendelet-
tervezet elfogadásáról.
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A Képviselő-testület  17  igen  szavazattal,  3  nem,  3  tartózkodás  mellett 
megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
35/2005.(XII.21.) számú rendeletét

a 2005. évi költségvetésről szóló 3/2005.(III.1.)
rendelet módosításáról

Ózd  Város  Képviselő-testülete  –  figyelembe  véve  az  évközi  központi 
intézkedéseket,  a  helyi  önkormányzati  döntéseket  és  az  intézményi 
kezdeményezéseket  –  a  2005.  évi  költségvetésről  szóló 3/2005.(III.1.)  számú 
rendeletének (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. § (1) Ózd  Város  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2005.  évi 
költségvetésének  módosított  bevételi  főösszeget  11.850.082  E  Ft-
ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg jogcímek szerinti 
részletezését  a  1.  számú  melléklet címenkénti  részletezését  a  2. 
számú melléklet tartalmazza.

2. §

A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Ózd  Város  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2005.  évi 
költségvetésének módosított kiadási főösszegét 11.850.082 E Ft-ban 
állapítja meg.

(2) A költségvetési kiadások (1) bekezdésben megállapított főösszegének 
intézményenkénti  és  előirányzat-csoportonkénti  részletezését  a  3. 
számú melléklet tartalmazza.
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a., A Polgármesteri Hivatal 2005. évi módosított kiadási előirányzata 
4.120.710 E Ft, melyből 3.972 E Ft az általános tartalék, 12.851 
E Ft a fejlesztési tartalék és 413.752 E Ft a fejlesztési céltartalék 
összege.  A  kiadások  feladatonkénti  részletezését  a  4.  számú 
melléklet tartalmazza.

b., Az intézményi kiadásokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás 
módosított  összege  4.455.436 E Ft, melynek intézményenkénti 
részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

c., Az  önkormányzat  által  jóváhagyott  felújítások  módosított 
előirányzata  435.169  E  Ft, a  beruházási  kiadások  módosított 
előirányzata  1.034.915 E Ft. Feladatonkénti részletezését a  3. és 
4. számú mellékletek tartalmazzák.”

3. §

(1) A rendeletmódosítás hatályba lépését követően az év hátralévő időszakára a 
Képviselő-testület  a  központi  intézkedésekkel  és  intézményi  hatáskörbe 
tartozó  döntésekkel  kapcsolatos  előirányzatok  rendezésére,  valamint  a 
16.823 E Ft tartalék felhasználására a Polgármestert hatalmazza fel.

(2) A Képviselő-testület  hozzájárul  –  az  intézmények  működőképességének 
fenntartása mellett – az önkormányzati támogatások feladatokhoz igazodó 
kiutalásához.

(3) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  2006.  évi 
költségvetés jóváhagyásáig a 2005. évi előirányzatok figyelembevételével 
az intézmények és egyéb szervezetek folyamatos működéséhez szükséges 
támogatások kiutalásáról gondoskodjon.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 5. §-a, 6. §-a, 7. §-a, 
8. §-a, 9. §-a hatályát veszti.
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2.) napirend

Javaslat Ózd város 2006. évi költségvetésének koncepciójára

Benedek Mihály szóbeli kiegészítésében elmondja, már korábban egyetértésre 
jutott a testület abban, hogy a költségvetési koncepció ne tartalmazzon konkrét 
előirányzatokat, hiszen ez a költségvetés kétszeres megvitatását eredményezné. 
Annál  is  inkább  helyes  ez,  mert  a  költségvetési  koncepció  készítésének 
időszakában  még  nagyon  sok  nyitott  kérdés  van  az  állami  költségvetés 
szabályozóiban  is.  Két  dologra  igyekeztek  választ  adni  a  költségvetési 
koncepcióban,  úgy  gondolja  ez  sikerült  is.  Az  egyik  a  működtetéshez 
kapcsolódik. A 2005. évi költségvetésben 73 millió Ft működési hiány került 
jóváhagyásra, azaz ennyivel több pénzt osztott el a testület a költségvetésben 
intézményi  működtetésre  különböző  szervezetek  támogatására,  mint  amennyi 
működési  célú  bevétel  ezt  fedezi.  A  költségvetési  koncepció  1-es  számú 
melléklete azt tartalmazza, hogy ezt a pénzt vissza kell venni, mert egyébként a 
2006.  évi  költségvetés  már  eleve  ezzel  a  hiánnyal  indulna.  Márpedig  a 
bevételekkel nem fedezett működési kiadást vagy fejlesztési forrásokból lehet 
csak finanszírozni, vagy pedig hitelt kellene rá felvenni. Mindkettő rövid távon 
végzetes  következményekkel  járna,  hiszen  vagy  felélnék  a  fejlesztésre  való 
forrásokat,  vagy  pedig  egy  önmagát  erősítő  eladósodási  folyamat  venné 
kezdetét. A visszavonásra javasolt előirányzat a működési kiadások 1,76 %-át 
teszi  ki,  úgy  gondolja,  hogy  ez  kezelhető.  Más  településeken  ennél  sokkal 
nagyobb, kihatásaiban is jobban érzékelhető megszorító intézkedésekre került 
sor az elmúlt években. A másik, amit a költségvetési koncepció tisztáz, az az 
áthúzódó  kötelezettségek  köre  és  mennyisége.  A  költségvetési  rendelet 
módosításánál  említett  többlettámogatásokat  is  figyelembe  véve  végső  soron 
2006.  évben pénzügyi  lehetőséget  437 millió  Ft  ez  évi  fejlesztési  céltartalék 
fogja  növelni.  Ennek  jelentős  része  már  korábban  vállalt  feladatokkal  van 
lekötve.  Jövőre  -  ezt  is  tartalmazza  a  költségvetési  koncepció  –  képződő 
fejlesztési forrásként kb. 250 millió Ft-tal számolhat az önkormányzat. Mindent 
összevetve  320  –  330  millió  Ft  lesz  az  a  fejlesztési  forrás,  amire  az 
Önkormányzatnak még nincs kötelezettségvállalása, ami tulajdonképpen a jövő 
évi költségvetésbe előirányozható új feladatokra áll majd rendelkezésre. Ezek 
természetesen csak irányszámként kezelendők, mivel a bevétel pontosítására a 
következő  hetekben  kerül  majd  sor.  A  költségvetési  koncepció  9.  oldala 
tartalmazza  azokat  a  prioritásokat,  amelyeket  az  éves  költségvetés  a  alapján 
pénzeszközök elosztásánál kiemelten kell majd kezelni. Javasolja és kéri, hogy a 
határozati  javaslat  2.)  pontjában  ugyanabban  a  sorrendiségben  kerüljön  az 
előterjesztés  9.  oldalán  lévő 5  kiemelt  feladat  felsorolásra,  s  ezt  a  határozat 
véglegesítésénél  így  vegyék  majd  figyelembe.  A költségvetési  koncepciót  is 
megtárgyalta az Önkormányzat valamennyi bizottsága, kéri, hogy a bizottsági 
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vélemények ismeretében a Képviselő-testület fogadja el a 2006. évre vonatkozó 
költségvetési koncepció.

Boda István ismerteti, a Pénzügyi Bizottság a 2006. évi költségvetési koncepciót 
megvitatta, és az alábbiakat állapítja meg. A koncepció jól bemutatja a Magyar 
Köztársaság  2006.  évi  költségvetésének  fő  célkitűzéseit:  versenyképesség 
növelése,  tőkevonzó  képesség  erősítése,  foglalkozási  szint  emelése, 
infrastrukturális  háttér  megerősítése,  korszerű  képzés  és  kutatás-fejlesztési 
terület  fejlesztése,  az  ország  környezeti  állapotának javítása.  Jól  bemutatja  a 
kormány  strukturális  reformjait:  új  családtámogatási  rendszer  (egycsatornás, 
alanyi jogon járó, családi pótlékon keresztüli), munkanélküli ellátás átalakítása, 
foglalkoztatáspolitika  (az  élőmunka  költségeinek  mérséklése),  az  oktatási 
rendszer – ezen belül a szakképzés és a felsőoktatás – reformja, területfejlesztés 
(a  leghátrányosabb  kistérségek  gazdasági  felzárkóztatása),  az  egészségügyi 
struktúra átalakítása. Várhatóan az önkormányzati források 7 %-kal növekednek, 
s várhatóan 3 % államháztartási tartalékot kell képezni. Ez 0,75 %-kal csökken. 
A tavaly 40 millió forintos tartalékból csak 10 millió forintot kell tartalékolni , 
amely a jövő évi bérfejlesztést segítheti, amely várhatóan 4,5-4,8 % körül fog 
alakulni. Már most látható, hogy kedvező és kedvezőtlen hatások is érhetik az 
önkormányzatot.  Kedvező  az  ÁFA 25%-ról  20%-ra  történő  csökkenése,  az 
egészségügyi hozzájárulás megszűnése, a családtámogatási rendszer alakulása, 
az  infláció csökkenése,  az  EU-s pályázati  pénzek növekedése.  Hátrányos:  az 
áthúzódó  bérkihatás,  a  még  meglévő  működési  hiány  terítése,  az  energia  és 
egyéb  működési  kiadások  emelkedése,  normatívák  szinten  tartása, 
gyermeklétszám csökkenése. A kettő végleges mérlege a költségvetés elfogadása 
és teljes ismerete alapján lehetséges. Az Ózd városi Önkormányzat prioritásai: a 
városi  arculat,  városi  jelleget  erősítő  fejlesztések,  felújítások,  kommunális 
feladatellátás  (célszerű itt  úgy bővíteni,  hogy ebbe hangsúlyosan bele  legyen 
értve  az  egész  városra  kiterjedő  súlyozott  város-rehabilitáció,  ami  magába 
foglalhatja  a  személyi  feltételek  megerősítését  is).  Megfogalmazza  a 
legkiemeltebb  projekteket:  régi  Falu  fejlesztése,  Olvasó  (Kaszinó)  felújítása. 
Kórház-rendelőintézet felújítása, amellyel kapcsolatban megjegyzi,  hogy azon 
kevesek  közé  tartozik,  ahol  a  sürgősségi  osztály  kialakítására  50  millió  Ft 
pályázati  pénzt  nyertek.  Itt  azonban felvetődik,  hogy szűkíti-e  a  feladatot  az 
önkormányzat  vagy megemelésre  kerül  a  saját  erő;  80+20 millió  volt  a  terv. 
Fontos  feladat  a  pályázatokhoz  szükséges,  elégséges  önerő  beállítása.  Itt 
várhatóan  a  tapasztalatok  szerint  a  panellakások  felújításának  nagyobb 
önkormányzati  forrásigénye  lehetséges.  A  munkahelyteremtő  fejlesztések 
ösztönzése,  az  intézmények biztonságos  működtetése.  Feladatot  jelent  még a 
2005. évi 73,4 millió Ft működési hiány leosztása. Erre az 1. sz. melléklet tesz 
javaslatot, átlagosan 1,76 %-ra. Az intézményeknél 1,51 %, a nem alapellátásnál 
3,75 %. Az így csökkentett  költségvetésekre történnek majd a  számítások.  A 
koncepció jelzi,  hogy mintegy 320-330 millió Ft szabad pénzeszköze lesz az 
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Önkormányzatnak  beruházásokra,  fejlesztésekre.  A  2.  sz.  melléklet  jól 
összefoglalja a lehetőségeket: már elosztott források (2006.): Olvasó 179 millió 
Ft, Falu 586 millió Ft, Damjanich úti orvosi rendelő 6,2 millió Ft, Alkotmány úti 
óvoda 19,9 millió Ft, 2005. évi útfelújítások 32,8 millió Ft, Sajóvárkony-Tábla 
iparterület közművesítése 55 millió Ft, Lechner Ödön út építése 1,2 millió Ft. 
Összesen:  880  millió  Ft.  A  pályázatokhoz  kapcsolódó  kötelezettségek: 
szakrendelő 74,5 millió Ft, mentőhelikopter leszállóhely 7 millió Ft, sürgősségi 
betegellátó hely 70 millió Ft. Összesen 260 millió Ft. A már elfogadott, de még 
támogatásban nem részesülő feladatokra 4 tételen 19,5 millió Ft. El nem bírált 
feladatokhoz  kapcsolódó  előzetes  önkormányzati  kötelezettségvállalások: 
egészségügyi  gép-műszer 30 millió  Ft,  tanuszoda infrastruktúra  40 millió  Ft, 
ÁMK főépület  felújítási  kiviteli  terve 13,5 millió Ft,  Árpád vezér úti  22. sz. 
épület  tetőjavítás  1,2  millió  Ft,  útfelújítások 2006.  évi  ütemére 33 millió  Ft. 
Összesen:  117,7  millió  Ft.  Összes  áthúzódó  fejlesztésre  1.277.000.000  Ft-ot 
fordíthat  az  önkormányzat.  A  Pénzügy  Bizottság  a  koncepcióban 
megfogalmazottakkal  egyetért  és  nem javasolja,  hogy kétszeres  költségvetési 
vitát  folytassanak  le  és  egyes  tételeknél  néhány  millió  Ft  ide-oda  tételéről 
vitatkozzanak az 1.  sz.  mellékletnél.  Ezt  meg tudják tenni  majd a  2006.  évi 
költségvetés februári vitája során. A Pénzügyi Bizottság javasolja a polgármester 
szóbeli kiegészítésében megfogalmazottakkal is összhangban, hogy a határozati 
javaslat  2.  pontját  az  előterjesztés  szöveges  részében lévő prioritások szerint 
írják át. Mindezeken túl javasolják megvizsgálni: a városrehabilitáció személyi 
feltételeinek  erősítését,  az  új  városháza  bizottsági  termeinek  korszerű 
gépesítését,  esetleg  a  képviselők  laptoppal  történő  ellátását.  Mindezen 
gondolatokkal  a  2006.  évi  költségvetési  koncepció  vita  utáni  elfogadását  a 
Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja.

Benedek Mihály szóbeli kiegészítésekor nem jelezte, hogy kiosztásra került a 
cigány kisebbségi önkormányzat írásos véleménye a koncepcióról.

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta,  elfogadását  egyhangúlag  javasolja.  Mint  egyéni  képviselő  egy 
gondolatot fűz a koncepcióhoz. Az egyik, hogy szinte minden ülésen kardinális 
kérdésként vetődött fel két épület sorsa. Az egyik az Olvasó, a másik a Kaszinó. 
Egy város kiáltotta, hogy ne hagyják tönkremenni az épületeket. Kb. 1 éve nem 
hallja  a  kiáltást,  mert  elindult  a  fejlesztés,  nem kis  küzdelem és  pénz  árán. 
Köszöni és reméli, hogy a költségvetési koncepció alapján tovább folytatódik a 
felújítás. 

Tartó Lajos ismerteti, az Ifjúsági és Sport Bizottság a koncepcióban foglaltakat 
megtárgyalta, 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadását támogatja.
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Filipcsin  Károly elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság, 
valamint  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag  támogatja  a  határozati 
javaslatban foglaltak elfogadását.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna ismerteti,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi Bizottság 6 igen szavazattal  javasolja a  koncepció elfogadását.  A 
bizottsági  ülésen  a  hozzászólások  többsége  az  intézmények  működésének, 
előirányzatainak  csökkentéséről  szólt.  Elhangzott,  hogy  a  szociális  és 
egészségügyi  intézmények  10  M  Ft-os  előirányzat  csökkentése  nem 
veszélyezteti az intézmények jövő évi működését. Az arány eltolódásokra és a 
kistérségi  felzárkóztatások  jobb  kihasználására  hívja  fel  az  önkormányzat 
figyelmét.

Rontó József úgy gondolja, a költségvetési koncepció azt jelenti, hogy azokkal a 
lehetőségekkel élni kívánnak vagy legalábbis határozott szándékuk, amit helyi 
és országos lehetőségek kínálnak a város számára. Alapvetően fontosnak tartja 
azt  a  célkitűzést,  amelyik  a  város  hosszabb  távú  jövőjének,  érdekeinek  és 
további fejlődésének minél  szélesebb körű biztosítására törekszik.  Szigorúbb, 
költségtakarékosabb  gazdálkodást  kell  megvalósítani,  amit  az  élet  és  a 
körülmények  követelnek.  Szerinte  a  pályázatok  időarányos,  színvonalas 
megvalósítása, a felzárkózás alapkérdése. Amit a költségvetés előkészítése és a 
gazdálkodás során mindenképpen szükségesnek tart elvégezni, az a fejlesztési 
célok  középtávú  meghatározása,  amely  komoly  elemzésekre  kell  épüljön, 
társadalmi egyeztetést, terv-készítést és ütemezést kíván. Ellenkező esetben félő, 
hogy  az  önkormányzatok  ebben  az  évben  olyan  pályázatokat  nyújtanak  be, 
amelyek nem utalnak célszerű és tudatos gondolkodásra. Azt mindenki láthatja, 
amennyiben  az  intézményrendszer  növekszik,  annak  a  működtetésére  nincs 
lehetőség  hosszú  távon.  A fejlesztési  célok  középpontjában  helyesnek  tartja, 
hogy  a  munkahelyteremtés  lehetőségeinek  bővítése  álljon.  Az  oktatást  és 
szakképzést tenné 2. helyre - különösképpen a felzárkóztatás ügyét - és jelzi, 
hogy  nem  mehet  el  az  önkormányzat  szó  nélkül  az  elkövetkező  években  a 
gimnázium  fejlesztései,  alkalmasabbá  tétele  mellett.  Az  intézményrendszer 
biztonságos működése is kiemelt feladat kell legyen, ezzel egyetért. Megítélése 
szerint  az  intézményi  költségvetéseknek  az  ellátandó  feladatokhoz  kellene 
igazodniuk és szinten kellene tartani a bázis szemléletű költségvetéssel. Ennek 
okát  abban  látja,  hogy  az  intézmények  között  indokolatlan  különbségek 
alakultak ki, másrészt semmiféle racionalitás nem képzelhető el. A költségvetés 
elkészítése során ajánlja, mutassák ki maguknak és a város lakóinak is, hogy az 
állami támogatás és a saját bevétel az intézmények esetében hogyan aránylik az 
intézmények költségvetéséhez, az önkormányzat mennyivel támogatja az egyes 
intézményeket.  Azt  is  mutassák  ki,  hogy  mennyi  az  1  gondozottra,  ápoltra, 
oktatottra  jutó  kinevezett  alkalmazottak  száma,  mennyi  a  tartósan  üres 
álláshelyek  száma  és  miért.  Ki  kell  dolgozni  a  városi  szintű  felzárkóztatás 
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költségvetést is érintő programját. Mennyi a nyugdíjba vonulók száma és ha van 
foglalkoztatási koncepció, akkor …

Kiss Sándor felhívja Rontó úr figyelmét, hogy lejárt a hozzászólására biztosított 
5 perc.

Rontó József folytatni fogja hozzászólását.

Obbágy  Csaba mint  minden  évben,  most  is  két  megközelítésből  kritizálja  a 
koncepciót.  Egyrészt  az  intézményrendszer  működtetése  szemszögéből, 
másrészt   a  peremterületi  fejlesztést  illetően.  Az  előterjesztés  8.  oldala  azt 
tartalmazza, hogy „A normatív támogatások – a folyamatban lévő költségvetési 
egyeztetések  eredményeként  –  várhatóan  az  elmúlt  évekhez  hasonlóan 
alakulnak,  azaz  nem  fedezik  az  intézményi  működtetés  terén  fellépő  reális 
szükségleteket.” A kiadásokra vonatkozóan, a kiadások között a működési hiány 
rendezése  érdekében  szükségessé  válik,  hogy  megalakítsák  a  város 
intézményesíthetőségének  bővülését.  A  bevételek  nagyobb  mértékben 
emelkedtek,  mint  a  kiadások,  ezek  jelentős  része  azonban  nem  kötelező 
önkormányzati  feladatokhoz  kötődik.  Gondja  a  nem  kötelezően  ellátandó 
feladatokkal van. A 2006. évi javasolt előirányzat csökkentés 73 M Ft, amely a 
kötelező feladatokat ellátó intézményeket is jelentősen érinti. Ellentmondást és 
arány eltolódást érez. Újabb intézményeket hoznak létre,  ugyanakkor jelentős 
elvonást javasol az előterjesztő a kötelező feladatokat ellátó intézményektől. Pl. 
összesen 31 M Ft-ot a kulturális ágazatban. Ezért az ügyosztályvezetőtől kéri, 
mutasson  ki  két  számot.  Mennyit  költ  a  város  törvény  által  előírt  kötelező 
feladat ellátására és mennyit az önként vállaltra és a nem kötelezően létrehozott 
intézmények működtetésére. A jóváhagyott 43 M Ft jól jelzi a gondokat, olyan 
tételek  szerepelnek  többek  között  mint  gáz,  víz,  rehabilitációs  hozzájárulás, 
dologi  kiadások,  infláció  ellentételezés  elmaradása.  Előre  látható,  hogyha  a 
kötelező  és  nem kötelező  feladatok  aránya  nem  változik,  komoly  működési 
problémák jelentkezhetnek 2006-ban. Ezért  ezekre az arányokra a prioritások 
között felsorolt intézmények működtetése érdekében fokozottan figyelni kell. A 
hozzászólásának  másik  része  a  külső  városrészekre  vonatkozik.  Néhány 
képviselővel  együtt  felteszik  a  kérdést,  hol  van  a  város  határa?  Örülnek  a 
bevételeknek, a megvalósult fejlesztéseknek, de több támogatást igényelnek a 
külső  városrészeken is.  A határozati  javaslat  2.)  pontjában az  szerepel,  hogy 
kiemelten  kell  kezelni  többek  között  a  város  arculatát  javító,  városi  jellegét 
erősítő fejlesztéseket.  Ezzel  egyetértve kéri,  hogy a részletes  költségvetésben 
kapjanak  kiemelt  hangsúlyt  a  szükségszerű  rehabilitációk  és  a  városrészek 
fejlesztése.

dr. Horogh Lajos igyekezett a koncepciót alaposan áttanulmányozni, amelyből 
három következtetést vont le. Az egyik, hogy az adatok egyértelműen igazolják, 
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a  város  túl  van  a  mélyponton  és  a  fejlődés  útján  elindult.  Ez  a  2005.  évi 
adatokból és a várható, rögzített elképzelésekből is megállapítható. Fontosnak 
tartja,  hogy  a  fejlesztések  is  hangsúlyt  kapnak.  Úgy  emlékszik,  2002-ben  a 
felhalmozási rész 5-6 % körüli volt. A továbbiakban, ha a számokat megnézik az 
állapítható meg, hogy az ez évi módosított tervszám 1,6 M Ft-ot tartalmaz és ez 
a  koncepció  is  ehhez  közel  álló  értéket  képvisel.  Örömteli  számára,  hogy 
közelítenek  a  kívánatos  20-25  %-os  értékhez,  amely  egy  óriási  fejlődés,  ezt 
mindenkinek  világosan  látnia  kell.  Az  intézmények  működési  feltételeit 
biztosítani kell, amely viszont nem könnyű feladat, a koncepcióban is látható 
milyen  erőfeszítések  megtételére  van  szükség.  Míg  országos  átlagban  a 
bérköltségek személyi jellegű költségek aránya 38 %, addig ez Ózdon 66 %. A 
városnak  kevesebb  lehetősége  van,  mint  az  országos  átlagnak,  mégis 
működőképesek az intézmények. Keresni kell azonban azokat a lehetőségeket az 
aránytalanságok megszüntetése  révén,  amivel  a  működés biztosítva lesz  és  a 
fejlesztési források nem csökkennek. Ezek a fejlesztési források az ózdi emberek 
életkörülményeinek  javítására,  intézményesség  növelésére  fordítódnak  és  a 
foglalkoztatás feltételeinek javítását teszik lehetővé. Fontosnak tartja mint ózdi, 
hogy  az  Olvasó  rekonstrukciója  megkezdődött.  Folytatódik  a  Falu 
rekonstrukciója közel 600 M Ft-tal. Megemlíti, hogy a kórház rekonstrukciója 
során nem sikerült a rendelő-intézeti oldalt rendbe tenni, de most erre is sikerült 
pénzt szerezni, 75 M Ft-ot fordíthatnak erre a célra. 2006 után pedig 736 M Ft 
fogja  biztosítani  a  rendelőintézet  megújulását.  Hangsúlyozza,  már  nagyon 
megérett a felújítása. Fontosnak tartja azt is, hogy a mentőhelikopter leszállási 
lehetőség biztosított lesz és létre tudják hozni a sürgősségi betegellátó osztályt. 
Elmondja továbbá, hogy a tűzoltók közel 80 M Ft-os fejlesztési lehetőséghez 
fognak jutni, valamint folytatódik az útfelújítás közel 60 M Ft-os összeggel.

Bárdos  István a  maga  részéről  tudja  fogadni  a  koncepcióban  leírt  általános 
észrevételeket. Tudja fogadni azt is, hogy a belső városrészeket kiemelten kell 
kezelni azzal, hogy ne feledkezzenek meg a peremterületekről sem. Volt jó pár 
bejárás,  jegyzőkönyv,  tájékoztatók,  de  nem  mozdult  semmi.  Kéri  a 
polgármestertől,  hogy  a  jövő  évben  gondoskodjanak  a  peremterületekről. 
Elmondja, nézte az Ózdi Városi Televízió Fogadóóra című műsorát, amelyben a 
polgármester úr azt mondta, sokat szenvedett ez a város. Ezzel egyetért, azonban 
reméli, hogy jövőre a peremterületeken is megvalósul valami.

Zsolnai Piroska ismerteti, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta  és  a  benne  foglalt  irányelvekkel  egyetért.  Felvetődött  számos 
vélemény az  ülésen.  Az 1.  számú melléklettel  kapcsolatban   –  a  2006.  évi 
működési  előirányzatok  csökkenésével  -  a  bizottság  javasolja,  hogy  az 
előirányzat  csökkenése  ne  legyen  egységes  minden  évben.  A bizottság  úgy 
gondolja,  hogy  ezt  megfontolás  tárgyává  kellene  tenni  és  az  előirányzat 
csökkentésbe a testület minden intézményét vonja be. Egységesebbek lesznek a 
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terhek és az intézmények elvonása is csökken. Példaként említi a Sportcentrum 
Kht-t.  Úgy  gondolja,  mint  ahogy  a  többi  intézmény,  ők  is  részei  ennek  a 
városnak, ezért a bizottság javasolja az egységesítés megfontolását.

Rontó  József folytatja  előző  hozzászólását.  Megítélése  szerint  jutalmazási 
kereteket kellene létrehozni az intézményekben, mert a jutalmazásra így is úgy 
is  sor  kerül  minden  évben.  Abban  látja  ennek  fontosságát,  mert  a  lakossági 
munka  tudatosabb  elismerése,  a  minőségbiztosítási  programok  csak  így 
valósíthatók  meg.  Felül  kell  vizsgálni  és  szigorúan  a  lehetőségekhez  kell 
igazítani  a  nem  kötelező  önkormányzati  feladatokhoz  kapcsolódó  működési 
kiadásokat. A tervszerű munkavégzést segítené egy középtávú terv megalkotása. 
Ki kell  jelenteni,  hogy önkormányzati  kölcsönből -  a  fejlesztéseket  illetően - 
csak  és  kizárólag  a  bevételt  növelő  feladatokat  kellene  megvalósítani,  nem 
nézhető tétlenül tovább, hogy az önkormányzat a vagyoneladások során képződő 
bevételt,  nem  bevétel  növelő  feladatokra  fordítja.  Létre  kellene  hozni  olyan 
önkormányzati  közalapítványt,  amely  képes  számottevő  megyei,  országos  és 
európai uniós támogatások megszerzésére, valamint arra, hogy a foglalkoztatást 
illetően valamilyen elmozdulás a városban történjen,  mert  a jelenlegi  helyzet 
tragikus.  A jövedelmi viszonyok szinte nem változnak évek óta, átléptek egy 
küszöböt,  ami  nem  folytatható  tovább.  Össze  kellene  hasonlítani,  hogy  a 
polgármesteri hivatal 2004. évi működési kiadása mennyivel növekedett. Ezen 
belül  a  dologi  kiadások  66  %-os  növekedést  mutatnak.  Az  összes 
intézményrendszer  abszolút  számait  tekintve  ez  a  dologi  kiadások 
növekményével  azonos  szintű.  A  költségvetési  koncepcióban  a  működési 
feladatokat  illetően  oda  kell  figyelnie  erre,  mert  ez  megítélése  szerint  nem 
folytatható  tovább.  Tudja,  hogy  ez  már  nem ennek  a  testületnek  a  feladata, 
hanem a következőé, de szükség van egy olyan innovációs iroda létrehozására, 
amely a jövőben elő fogja segíteni a város fejlődését. 

dr.  Horogh  Lajos folyatja  az  előző  hozzászólását,  hogy  ez  a  koncepció  a 
tennivalókra is felhívja a figyelmet az újszerű a felhalmozások terén. Minőségi 
és  mennyiségi  változást  is  tartalmaz,  a  fejlesztések  előkészítésében, 
lebonyolításában nagy tennivalók lesznek. Erre időben fel kell készülni, nehogy 
problémák  adódjanak.  Különösen  nehéz  beruházási  szempontból  a  Falu 
rekonstrukciójának  megvalósítása.  Szerinte  ha  időben  felkészülnek  a 
fejlesztések  elvégzésére,  akkor  azok  megfelelő  minőségben,  határidőre, 
költségeken belül megvalósíthatók, de nem lesz könnyű. 

Boda István véleménye szerint, nem fordul elő olyan, hogy nincs valamilyen cél, 
hogy nem lehet mit tenni. Mindig van valamilyen tartalék a bevételnél, amellyel 
a kiadásnál foglalkozni lehet. Várják a végleges pénzeket, mivel nem ismernek 
minden információt. A városrehabilitáció az egész városra kiterjed, fontos volt 
az  idén  is  és  az  lesz  a  jövőben  is.  Bánszálláson  is  folynak  a  munkálatok. 
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Alapellátás, nem alapellátás kérdését illetően elmondja, vannak eredmények, az 
ÓZDSZOLG Kht. sem alapellátást végez, mégsem vitatta senki az utak, járdák, 
stb.  területén  végzett  munkájukat.  Azon  is  töprengenek,  hogy  az  EU-s 
pályázatok írását meg kell  erősíteni.  Úgy gondolja,  azt  mindenki tudja,  hogy 
pénzhez kell jutni, de azért igyekeznek nagyon figyelni a jó arányokra. Szerinte 
a költségvetési koncepció egy keretjellegű költségvetésnek jó, most néhány ezer 
vagy  millió  forint  felett  nem  érdemes  vitát  nyitni,  azt  majd  lefolytathatják 
februárban a költségvetés tárgyalása során.

Kispap  Károly válaszol  a  felvetett  észrevételekre.  Rontó  József  felvetette  a 
bázis-szemléletű  költségvetés  kérdését.  Elmondja,  az  önkormányzatok  is  a 
bázis-szemléletű  költségvetés  alapján  kapják  a  pénzt,  ettől  eltérni  nem  igen 
lehet.  A bázis-szemléletű  költségvetés  sok  szempontból  hiányos,  de  tudják 
mennyibe  került  egy  adott  évben  az  oktatás,  szociális  növekedés,  stb.  és  az 
infláció, bérfejlesztés ismeretében mi az az összeg, amit hozzá kell tenni, hogy 
legalább az idei  színvonalon működjenek.  A feladatfinanszírozás tekintetében 
Ózdnak kb.  20 Mrd forintnyi  költségvetésre  lenne szüksége,  mert  az  ágazati 
törvények olyan szabályozást írnak elő, amihez sok pénz kellene. A költségvetés 
jóváhagyását  követően  bekerül  testület  elé  a  szociális,  oktatási  intézmények 
költségvetése,  ahol  fel  vannak  sorolva  a  szükséges  adatok.  A hivatal  dologi 
kiadása az Ellátó Szervezet költségvetésébe van betervezve. Három adatot emel 
ki:  a  2004.  évi  költségvetésben  103  M  Ft  volt  a  hivatal  dologi  kiadásaira 
előirányozva, az ez évi költségvetésben 106 M Ft. Ebből az ÁFA önmagában 15 
M Ft nagyságrendű, a villamosenergia, a távhő díja 10 M Ft. Ez már a tervezett 
kiadások  kb.  1/3-a.  Obbágy  Csaba  első  felvetése  a  normatívára  vonatkozott. 
Elmondja,  azt  hogy  reálértékben  hogyan  változik  azt  jelen  pillanatban  nem 
tudják, azt az éves költségvetés fogja tisztázni. Arra utal a normatíva, hogy a 
népességszám csökkenő tendenciát mutat. Az ez évi költségvetésben 40936 főre 
kapjuk a normatív támogatásokat. 2005. január 1-jétől a népesség, amely a jövő 
évet fogja meghatározni, 428 fővel kevesebb, így ennyivel kevesebb normatív 
támogatást kapunk, mint az idén. A tavalyi költségvetési koncepcióban volt egy 
elég  részletes  okfejtés  erre  vonatkozóan.  Ha  10  év  alatt  nézik  csak  meg,  a 
csökkenő népesség 200 M Ft központi bevételkiesést jelent. Ilyen nagyságrendű 
kiesés  mellett  a  kiadások  nem  csökkennek,  a  kiadás  évről-évre  nő.  Az 
önkormányzati  törvény  8.  §-a  tartalmazza  azokat  a  feladatokat,  amelyek 
kötelező feladatként vannak meghatározva. Azt kiszámolni, hogy egy 10 Mrd 
Ft-os  költségvetésből  mennyi  az,  amit  kötelező  és  nem kötelező  feladatokra 
fordítanak,  fizikai  lehetetlenség.  A  Képviselő-testület  az  adott  évi 
költségvetésnél mérlegeli mire mennyi pénz juthat. Az intézményesítettség azt 
jelenti,  távlatilag kereten belül  kell  maradni,  ne költsön többet  a  város,  mint 
amennyi  rendelkezésre  áll.  Vagy  hitelt  vesz  fel  vagy  a  felhalmozási  célú 
bevételeket  éli  fel.  A jövő  évi  költségvetés  fogja  tartalmazni  az  igényt.  A 
Fairway - a Béke szálló – megvétele szerepel a költségvetésben. Célszerű lenne 
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ezt hasznosítani, de ezt úgy döntheti el a testület, hogy mellé teszi mit jelent ez 
anyagilag.  Semmi olyan kötelezettséget  nem szabad felvállalni,  amit  hitelből 
vagy  vagyonhasznosításból  lehet  finanszírozni.  Az  intézményi  működési 
kiadásokat  kordában kell  tartani.  A kórházat  ugyanúgy érintették a  kiadások, 
mint a többi önkormányzati intézményt, de a kórház finanszírozási csatornája 
teljesen más. Ki kell termelni nekik a pénzt és a finanszírozási feltételek úgy 
alakultak, hogy nem tudta kitermelni. Ezzel a 43 M Ft-os támogatással és az 
intézkedésekkel jövőre az önkormányzat meg tudta teremteni azt, hogy a kórház 
önmaga is eleget tudjon tenni a finanszírozásnak.

Rontó József jelzi, személyes érintettség címén kíván szólni.

Kiss Sándor tájékoztatja Rontó urat, hogy a szavazás lezárása után szólhat hozzá 
ezen a címen.

Benedek  Mihály köszöni  a  hozzászólásokat  és  a  bizottságok  véleményét  is. 
Három év óta ez az első olyan költségvetési  koncepcióról szóló  vita,  amely 
tényleg a koncepcióról szól, ezért sok felvetéssel egyet lehet érteni, amelyet a 
részletes  költségvetés  összeállításánál  figyelembe  lehet  venni.  Ezek:  egyetért 
Rontó  Józseffel,  hogy  középtávon  kell  a  célokat  meghatározni.  Azt  is 
megfogalmazta a  költségvetés,  hogy szakítani  kell  azzal  a gyakorlattal,  hogy 
minden  pályázati  lehetőséget  kihasznál.  Ezért  szakított  ez  a  testület  ezzel  a 
szemlélettel,  mert  a nemzeti  fejlesztési  tervre,  és  más pályázatokra tudatosan 
készültek.  Magyarországon  olyan  finanszírozási  programok  is  bekerültek, 
amelyeknek a finanszírozása 85 %-os. Az ezekre való felkészülésre már tettek 
lépéseket.  A kistérségi  és  uniós lehetőségek miatt  olyan kistérségi  előkészítő 
társaságra van szüksége a városnak, amellyel erősíthető a város kistérségi vezető 
szerepe. Rontó úr javaslatát a jutalmazási keretet illetően megfontolásra ajánlja 
az  ügyosztályoknak,  a  költségvetés  összeállításánál  a  lehetőségekhez  képest 
ezzel élni kell. Nagyon sok olyan önként vállalt, nem kötelező feladatról döntött 
a  testület,  amely  egy  felülvizsgálatot  mindenképpen  megér.  A kórháznak  az 
országos  átlagot  tekintve  is  a  legmagasabb  a  bérköltsége,  meghaladta  az 
összköltség 75 %-át, ennek ellenére vannak béremelési igények és zsarolási is 
egyes osztályok részéről. Ilyen nagyságrendű költség már egy vállalkozást régen 
csődbe vitt volna. Zsolnai Piroska által elmondottakra reagál, hogy nem tervezik 
a  Sportcentrum Kht-t  az  előirányzat  csökkentésbe  bevonni,  mert  a  Kht.  egy 
gazdasági társaság, nem önkormányzati intézmény mint ahogy az ÓZDSZOLG 
Kht. sem. Meg lehet nézni, de nem hiszi, hogy erre sor kerül jövőre. Meg kell 
nézni  tovább  folytatható-e  az,  hogy  jól  működő  intézményhálózat,  gazdag 
intézmények  is  vannak  és  van  egy  pénzügyileg  rosszul  elengedett 
önkormányzat.  Meg fogják  tenni  azokat  a  racionális  lépéseket,  amelyeket  az 
intézményhálózaton belül meg kell tenni. Egyetért azzal, hogy a foglalkoztatás 
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fejlesztésre oda kell figyelni, dr. Horogh Lajos képviselő úr nagyon jól olvasta ki 
a koncepcióból. Egy önkormányzat nem tud munkahelyeket teremteni, csak a 
feltételeket  tudja  biztosítani  a  döntésekkel,  amelyekkel  idehoznak 
munkahelyteremtésre alkalmas társaságot.  Felhívja a figyelmet,  hogy hány fő 
után  kapják  a  normatív  támogatást  és  ez  hány  főt  tart  el  a  város  ebből  a 
költségvetésből? Egyezik-e a normatív létszám és a kapott pénz? Kéri, hogy az 
eredeti javaslatot fogadja el a testület.

Fazekas  Zoltán úgy  tudja,  jelentősebb  rendeleteket  illetve  önkormányzati 
előterjesztéseket valamennyi bizottságnak meg kell tárgyalnia. Ebben az esetben 
ez hogy történt? A költségvetési rendelet módosításakor, és most sem hallotta a 
Kisebbségi  Bizottság  és  a  Közrendvédelmi  Bizottság  véleményét.  Ezt  az 
SZMSZ kötelezővé teszi vagy sem. Még a végszavazás előtt kéri, ismertessék a 
bizottságok véleményeiket.

Kiss Sándor tájékoztatja Fazekas urat, hogy minden bizottság megtárgyalta az 
anyagot.

dr.  Csiszár  Miklós elmondja,  mindig  az  illetékes  bizottságnak  kötelező 
megtárgyalni  az  előterjesztéseket,  illetve  ha  rendeletről  van  szó,  akkor  az 
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságnak. Egy idő múlva kialakulnak szokásjogok, a 
jelenlegi is egy szokásjog, hogy az egész várost érintő költségvetést, koncepciót 
valamennyi  bizottság  megtárgyalja,  azonban  az  is  rendben  lenne,  ha  csak  a 
Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság tárgyalná meg.

Boda István elmondja,  a  Kisebbségi  Bizottság az  előterjesztést  megtárgyalta, 
elfogadását támogatja.

Kiss Sándor hozzáteszi,  a  Közrendvédelmi Bizottság szintén megtárgyalta az 
anyagot,  elfogadását  támogatja.  Kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslat 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal,  2 nem, 3 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

503/SzÜ. 270/KH/2005.(XII.20.) számú határozat

Tárgy: Ózd város 2006. évi költségvetésének koncepciója

Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban előterjesztett 
javaslatot megvitatta, s az alábbi határozatot hozza.
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1.) Messzemenően  törekedni  kell  annak  az  elvnek az  érvényesítésére,  mely 
szerint a felhalmozási célú források minél nagyobb arányban a beruházási-
felújítási feladatokhoz kerüljenek felhasználásra.

2.) A 2006. évi költségvetés tételes előirányzatainak kialakításánál 

- Még erőteljesebben kell folytatni a város arculatát, rendezettségét javító, 
a  lakossági  közérzetet  is  befolyásoló,  a  városi  jelleget  erősítő 
fejlesztéseket,  felújításokat,  kiemelten  kezelve  a  kommunális 
feladatellátását.

- Kiemelten  kell  kezelni  a  város  jövője  szempontjából  is  meghatározó 
fontosságú projektek
* a régi Falu rekonstrukciójára vonatkozó ROP 2.2.
* az Olvasó és
* a kórházi Rendelőintézet rekonstrukciójának
megvalósítását.

- Biztosítani  kell  a  jövőbeni  fejlesztési  célkitűzések  pályázatos 
támogatásához szükséges önkormányzati önerőt.

- Kiemelten kell kezelni a munkahelyteremtő fejlesztések elősegítését, a 
befektetések ösztönzését.

- Mindezek  mellett  gondoskodni  kell  a  lakossági  ellátást  végző 
intézményeink biztonságos működtetéséről.

3.) A 2006.  évi  induló  előirányzatok  kialakítását  az  1.  számú mellékletben 
meghatározott csökkentésekkel kell figyelembe venni. 

4.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2006. évi költségvetésben a 2. 
számú  mellékletben  felsorolt  feladatok  felhalmozási  kötelezettségként 
kerüljenek figyelembe vételre.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. évi költségvetés előterjesztése

5.) A 3. pontban foglalt előirányzat csökkentésről az érintett intézmények, a 
szervezetek vezetőit tájékoztatni kell.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2005. december 31. 
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Kiss Sándor megadja személyes érintettségre hivatkozva a szót Rontó Józsefnek.

Rontó József elmondja,  minden képviselő előtt  ott  van a koncepció,  ő is  azt 
idézte.  Az  előterjesztés  16.  oldalán  található,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal 
működése és fenntartási kiadása, dologi kiadása 391 M Ft és az elmúlt évben is 
230 M Ft  volt,  nem pedig 103 M és 106 M Ft,  mint  ahogy Kispap Károly 
ismertette.

Kiss  Sándor felhívja  a  képviselő  úr  figyelmét,  hogy  ez  nem  személyes 
érintettség.

dr. Horogh Lajos Boda István észrevételére kíván reagálni, mert mondta, nyitott 
kapukat döntögetnek. Szerinte vigyázni kell az ilyen kijelentésre. 

Boda István hangsúlyozza, semmi pejoratív nem volt a kijelentésében, nem akart 
senkit  megbántani,  nem  jól  fejezte  ki  magát.  Teljesen  egyetért  dr.  Horogh 
Lajossal. 

3.) napirend

Tájékoztató Ózd város 2005. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítéséről

Boda István elmondja,  hogy törvény kötelezi  a testületet  a  teljesítésről  szóló 
tájékoztató megtárgyalására. Az idő azonban már túlhaladta az előterjesztésben 
foglaltakat.

dr. Horogh Lajos egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. A 3. sz. melléklet 3. 
oldalával kapcsolatban elmondja, hogy a 7. rovatban szereplő tartalék éves terv 
160 M Ft, a módosított pedig 168 M Ft, a teljesítés pedig ki van húzva. Kérdése, 
hogy ez a tartalék megszűnt? Másik észrevétele, hogy a ráfordítások csökkentve 
vannak -170 M Ft-tal, azzal, hogy átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások összesen. 
Konkrétan  mi  van  a  tartalékkal  és  mi  van  az  átfutó,  függő,  kiegyenlítő 
kiadásokkal? Számára ez nem egészen tiszta.

Nyerges  Tibor elmondja,  az  előterjesztés  3.  oldalán  az  Alsófokú  Oktatási 
Intézmények  Gondnoksága  részben  szerepelnek  a  működési  célú 
pénzeszközátadások, egyéb támogatások között a tanulók tankönyvtámogatására 
és  a  Pedagógus  Szakszervezet  részére  –  bérmegtakarítás  terhére  –  kifizetett 
összegek. Jól érti, hogy valamilyen szabály vagy szokásjog alapján a pedagógus 
szakszervezetnek  pénzt  utalnak  át?  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  önkormányzat 
számolhat pénzeket fejlesztésre előirányzott keretből? Észrevételezi továbbá a 2. 
oldal 2. bekezdésében foglaltakat, hogy a hivatalnál a terven felül értékesítésre 
került nem lakás célú ingatlanok eladásából, valamint a TESCO Rt. által fizetett 
földterület-vételár  első  „részéletéből”  adódik.  Úgy  gondolja,  ez  részletéből 
lenne.
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Boda István úgy gondolja, sokan sajnálnák, ha nem valósulnának meg a Nyerges Tibor 
által  tett  észrevételben  foglaltakat.  Minden  intézménynek  lett  operatív  fejlesztési 
programja, amelyben meg lehet határozni, hogy a dolgozók után milyen támogatást 
kap  a  szakszervezeti  bizottság.  Ezt  a  saját  bérmegtakarításból  odaadhatja  és 
felhasználhatják több mindenre amit az adójogszabályok lehetővé tesznek. 

Kovács Béla ismerteti, az Oktatási Minisztérium március elején hozott egy rendeletet, 
amely tartalmazza a közoktatási intézmények normatív támogatását. A rendelet 365 M 
Ft-ot  biztosít  hardver  eszközökre,  amely  1600 Ft-ot  jelent   tanulónként,  és  3  éves 
használatot  biztosít  számítógépek  bérletére.  Összességében,  ha  a  3  éves  bérletet 
figyelembe  veszik,  akkor  az  5  M  Ft-os  nagyságrendet  jelent.  Ezt  a  költségvetés 
betervezte az intézményekhez. Mivel ennek a lebonyolítása központi előirányzatból 
történik, így a közbeszerzés lefolytatása országos szintű. Az eszközöket egyetlen egy 
cég  szállította,  ezért  az  előirányzatot  az  intézményektől  vissza  kellett  vonni.  Úgy 
gondolja, éppen ideje volt, hogy a 120 gépet megkapják a régvárt iskolai rendszerre.

Kispap Károly a tartalékkal kapcsolatban elmondja, az éves költségvetés 256 M Ft 
felhalmozási hiánnyal és 73 M Ft működési hiánnyal került jóváhagyásra. Így nem 
számolhattak olyan tartalékkal, amely valóban tartalék lett volna. A képviselői keretek, 
választókerületi pénzeszközök, polgármesteri keret, kifizetendő normatív támogatás. A 
felhasználásnál lettek egyeztetve, nem olyan tartalékokról van szó, amit a testület nem 
terhelt feladattal. Ennek a költségvetésben megvan a maga áthúzódó hatása. Van olyan 
pl. a január 3-i fizetés, amit megkapnak ebben az évben a dolgozók. Ezt a számlára 
utalja  a  kincstár,  így  ez  az  átfutó,  függő  kiadások  között  kap  helyet.  A 3.  számú 
melléklet -170 M Ft-ja azt takarja,  hogy decemberben kifizetik a bért és az ez évi 
jutalmat terheli. Ezért kellett leminuszolni, mert meg kell egyezzen. Ezt akkor tudja 
megmagyarázni,  ha a számszaki adatokat látja Horogh úr.  Vannak olyan bevételek, 
amelyek nem az adott évek adatai, de már megkapták ebben az évben.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

161/SzÜ. 271/KH/2005.(XII.20.) számú határozat

Tárgy: Tájékoztató  Ózd  város  2005.  évi  költségvetésének  háromnegyed  éves 
teljesítéséről

A fenti  tárgyú  előterjesztést  a  Képviselő-testület  megtárgyalta  és  a  tájékoztatóban 
foglaltakat elfogadta. 

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

Ózd Város Önkormányzatának …/2005 (…) számú rendelet-tervezete a helyi 
autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Benedek  Mihály köszönti  Ihász  Zoltánt  a  Borsod  Volán  Rt.  Ózdi 
Üzemegységének  vezetőjét,  valamint  Fukkel  Bertalant  a  Borsod  Volán  Rt. 
vezérigazgató-helyettesét. 

Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési  Bizottság  a  rendelet-tervezetet  megtárgyalta  és  támogatta  az 
elfogadását. Vita volt arról, hogy a vonaljegy ára 115,- Ft vagy 116,- Ft legyen. 
A bizottság a 115,- Ft-ot fogadta el,  amely már átvezetésre került a jelenlegi 
anyagon.  Ennek  indoka  a  gyakorlatban  az  autóbuszokon  tapasztalható 
pénzváltási problémák kiküszöbölése. 

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta, ahol figyelembe vette a Filipcsin úr által elmondottakat is. Ennek 
tükrében egyhangú szavazással támogatták az elfogadását.

Boda István: a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és javasolja 
elfogadásra. Megjegyzi, hogy a 2006. évi költségvetésnél az 1 Ft-okból adódó 
464 E Ft bevételkiesést a Borsod Volán Rt. támogatására biztosítandó összegnél 
figyelembe kell venni. A Volánnak volt egy 6 M Ft-os igénye, amely időközben 
átutalásra  került.  A rendelet-tervezet  jelen  formában történő megszavazását  a 
bizottság javasolja a Képviselő-testületnek. 

Fazekas  Zoltán elmondja,  az  elmúlt  ülésen  Polgármester  úrnak  volt  egy 
indítványa, mely szerint az önkormányzati helyiségek bérleti díjának emelésére 
vonatkozó  javaslatot  levetették  napirendről  azzal,  hogy  a  jövő  évben 
prognosztizált  infláció  1,5-2  %-ot  jelent.  Úgy  gondolta,  hogy  nemcsak 
önkormányzati  céggel  szemben,  hanem  külsős  céggel  szemben  is  lehet  ezt 
alkalmazni.  Szerette  volna,  ha  jelen  esetben  is  az  erre  irányuló  törekvés 
nyilvánul meg. Így az áremelést támogatni nem tudja.

Benedek Mihály úgy gondolja,  ebben az esetben az  ágazati  minisztérium az 
üzemeltetési  költségeket,  működési  feltételeket  megszabja  és  megalapozott 
számítások alapján került az anyag a bizottságok elé. 

Kovács  Béla: a  bizottsági  ülésen nagyobb arányú,  9,6  %-os emelést  javasolt 
volna, tehát a vonaljegy ára 120 Ft lett volna. Örül neki, hogy nem tette meg. 
Szeretné tudatosítani, a bizottsági ülésen elhangzott a Volán részéről, hogy egy 
kb. 60 M Ft értékű új autóbuszt fog üzembe helyezni a következő esztendőben. 
Ezzel együtt így már elfogadhatónak tartja az 5 %-os emelést. 
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Filipcsin Károly meglepődve tapasztalja, hogy 15 évvel a rendszerváltás után 
még sokan nem tudják, milyen a gazdálkodás. Ha a cég kiszámolja magának, 
miből tud kijönni, bármilyen variációt támogatni kell. Most 1 Ft-on vitatkoztak, 
amely közel 500 E Ft-ot jelent összességében. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 17 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának 
36/2005. (XII.22.) számú rendelet-tervezetét a 

helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Az árak  megállapításáról  szóló  1990.  évi  LXXXVII.  törvény  felhatalmazása 
alapján, annak végrehajtására Ózd város Önkormányzati Képviselőtestülete az 
alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Ózd városban a helyi autóbusz közösségi közlekedésben 

a.) a teljesárú vonaljegy ára legfeljebb   115,- Ft/db

b.) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes
egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb   970,- Ft/db

c.) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb 1.270,- Ft/db

d.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes egyvonalas havi bérlet ára legfeljebb 1.930,- Ft/db

e.) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes 
összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb 1.310,- Ft/db

f.) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb 1.690,- Ft/db

g.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes összvonalas havi bérlet ára legfeljebb 2.630,- Ft/db

h.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig
érvényes kétvonalas havi bérlet ára legfeljebb 2.270,- Ft/db
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i.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig
érvényes kombinált összvonalas havi bérlet
ára legfeljebb 3.270,- Ft/db

j.) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes 
kombinált összvonalas félhavi bérlet ára
legfeljebb 1.645,- Ft/db

k.) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes kombinált összvonalas félhavi bérlet 
ára legfeljebb 2.130,- Ft/db

l.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes tanuló, nyugdíjas havi bérlet ára
legfeljebb   756,- Ft/db

m.) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes kombinált tanuló, nyugdíjas havi
bérlet ára legfeljebb   945,- Ft/db

(2) A teljesárú vonaljegy a Borsod Volán Rt. által üzemeltetett helyi járatokon 
egyszeri utazásra érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.

(3) Az  egyvonalas  bérlet  a  Borsod  Volán  Rt.  által  üzemeltetett  helyi  járatok 
közül  a  bérleten  feltüntetett  jelzés  szerinti  járaton  tarifahatáron  való 
átutazással nem járó utazásokra érvényes Ózd város közigazgatási határán 
belül. 

Tarifahatárok:
- Ózd-Uraj, Uraj út 94. sz. előtti buszmegálló,
- Ózd, Bolyki főút 94. sz. előtti buszmegálló,
- Ózd-Hódoscsépány, Deák Ferenc út 108. sz. előtti buszmegálló,
- Ózd-Bánszállás, bekötő úti buszmegálló.

(4) A kétvonalas bérlet a Borsod Volán Rt. által üzemeltetett helyi járatok közül 
a  bérleten  feltüntetett  jelzések  szerinti  járatokra,  azok  teljes  vonalán 
érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.

(5) Ha azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, a közös vonalszakasz 
azonos  megállói  között  más  jelzéssel  érvényesített  egy-  vagy  kétvonalas 
bérlet is érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.
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(6) A tanuló-,  a  nyugdíjas  és  az  összvonalas bérlet  a  Borsod Volán Rt.  által 
üzemeltetett  valamennyi  helyi  járatra  érvényes  Ózd  város  közigazgatási 
határán belül. 

(7) A kombinált  tanuló-,  nyugdíjas  és  összvonalas  bérlet  a  Borsod Volán  Rt.  által 
üzemeltetett helyi és helyközi járatokra egyaránt érvényes Ózd város közigazgatási 
határán belül. 

(8) A  Borsod  Volán  Rt.  az  általa  közzétett  utazási  feltételekben  foglaltak 
teljesítése esetén a bérletek árát részben vagy egészben – kezelési költség 
felszámítása mellett – visszafizeti.

2. §.

(1) A poggyász és élő állat szállítás feltételeit a Borsod Volán Rt. által közzétett 
utazási feltételek tartalmazzák.

3. §.

(1) A Borsod Volán Rt. Ózd város közigazgatási területén az általa üzemeltetett 
járatokon egyajtós felszállási rendszert alkalmaz.

(2) 1.000,-  Ft  pótdíjat  fizet  az,  aki  az  utazási  feltételek  megsértésével 
kézipoggyászként  nem szállítható  tárgyat  visz  az  autóbuszban,  továbbá a 
járművet beszennyezi.

(3) 3.000,-  Ft  pótdíjat  fizet  az,  aki  az  utazás  alkalmával  érvényes  utazási 
igazolványt  nem  tud  felmutatni,  illetve  olyan  bérletigazolvánnyal 
(diákigazolvánnyal)  kísérli  meg  az  utazást,  melynek  értékszelvényére  a 
bérletigazolvány  (diákigazolvány)  száma  nincs  feltüntetve.  A  pótdíjat  a 
menetdíjon  felül  kell  megfizetni.  A bérletjegyek  utólagos  bemutatását  a 
Borsod Volán Rt. nem fogadja el.

(4) 5.000,-  Ft  pótdíjat  fizet  az,  aki  az  (2)-(3)  bekezdésekben  meghatározott 
fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget.

4. §.

(1) Az 1. §. (1) bekezdésében meghatározott díjak és a 3. §-ban meghatározott 
pótdíjak az általános fogalmi adót is tartalmazzák.

5. §.
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(1) Ez a rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg Ózd város 
Önkormányzatának  a  helyi  autóbusz  közösségi  közlekedés  díjáról  szóló 
33/2004. (XII.21.) számú rendelete hatályát veszti.

5.) napirend

Ózd Város Önkormányzatának …/2005. (…) számú rendelet-tervezete a levegő 
minőségének védelméről

Nagybalyi  Géza a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  titkáraként 
elmondja, a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és jónak ítélte, bár a jövőben 
szükséges lesz  a rendelet  módosítása,  fejlesztése.  Alaprendeletként  javasolják 
elfogadásra. Hozzáteszi, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is megtárgyalta a 
rendelet-tervezetet és egyhangúlag javasolja elfogadásra.

dr. Horogh Lajos áttanulmányozta a rendelet-tervezetet. Megállapította, hogy az 
ország településeit 3 kategóriába sorolják be, van a fokozottan védett, a védett 1. 
és  védett  2.  besorolású  terület.  Ez  alapvetően  fontos,  hiszen  megszabja  azt, 
milyen elvárásokat kell támasztani a levegő szennyezettségével kapcsolatban. A 
rendelet hibája, hogy nincs benne besorolás, nem derül ki, Ózd város melyik 
területbe  tartozik.  Ózdon  is  vannak  üzemek,  amelyek  szennyezik  a  levegőt. 
Ezeknek az üzemeknek a szennyezettségére vonatkozóan nincsenek előírások, 
csupán  általánosságok  vannak  a  rendeletben.  Az  5.  §-ban  szerepel,  hogy 
„Levegőterhelést okozó tevékenységet ….úgy kell megtervezni, kialakítani,….. 
hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.” 
Kérdése,  mennyi  az  a  lehető  legkevesebb?  A rendeletet  300  féle  szennyező 
anyagra írják ki, ez a fogalmazás nem sokat ér. A 6. § szerint „Új létesítmények 
kialakításakor vagy a meglévő rendszerek átalakításakor…. a lehető legkisebb 
emisszióval  járó  energiatermelő,  energiaellátó  rendszereket  kell  alkalmazni.” 
Ezzel  kapcsolatos  kérdése,  mit  jelent  a  „lehető  legkisebb”  kifejezés?  A 
rendeletben  tehát  nincsenek  konkrét  határértékek.  Az  avar  és  kerti  hulladék 
égetésére vonatkozó szabályok túlsúlyban vannak, de szerinte Ózdon nem ez 
okozza a legnagyobb szennyezettséget. A rendelet előírja a büntethetőséget, a 
12.  §-ban foglaltak  megsértése  büntethető.  Az előterjesztés  egyeztetve  van a 
környezetvédelmi  és  egyéb  vízügyi  szervekkel  és  jónak  tartják,  azonban  az 
avarégetésen kívül nem lehet másban állást foglalni. A rendelet alkotója nem 
fordít  kellő  figyelmet  a  fogalmazásra.  Az  1.  §-ban  a  rendelet  céljaként  az 
szerepel,  hogy  „…helyi  szabályok  megalkotása  a  környezeti  levegő 
minőségének  tartós  és  hatékony  megóvása  és  javítása  az  emberi  egészség 
védelme  és  a  levegő  jó  állapotának  megőrzése  érdekében.”  Kérdése,  mi  a 
különbség a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és a 
levegő jó állapotának megőrzése között?
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Kovács  György elmondja,  a  rendelet  megfogalmazásakor  számos  esetben  a 
magasabb rendű jogszabályokban foglaltakat vették figyelembe, ezért igazat ad 
Horogh  úrnak,  miszerint  a  kormányrendeletet  is  magyarosítani  kellene. 
Ugyanakkor a jogszabályt  szó szerint  kell  idézni.  3 alapvető jogszabály van, 
amelyek alapján ez év december 31-ig kellett megalkotni ezt a rendeletet. Az 
egyik a környezetvédelmi törvény, a második az ennek végrehajtására kiadott 
kormányrendelet,  a  harmadik  a  környezetvédelmi  felügyelők  által  e  térségre 
kiadott környezetvédelmi program végrehajtásához jóváhagyott intézkedési terv. 
Ez írja elő, hogy a törvényben meghatározott körben - és ez szigorúan bizonyos 
teljesítményt  nem  meghaladó  tüzelőberendezések  esetében  a  helyi 
önkormányzat  közigazgatási  területén,  valamint  a  kerti  hulladék  az  avar 
égetésével  kapcsolatban -  hozhat  az  önkormányzat  további  rendeletet,  illetve 
szabályokat. A törvény és a kormányrendelet ugyanúgy érvényes a helyi rendelet 
mellett az egyéb szennyező forrásokra is, annyi különbséggel, hogy ezeknél a 
Környezetvédelmi  Felügyelőség  jár  el,  pl.  az  ipari  szennyezések  esetén.  A 
kormányrendelet a kisebb teljesítményű és helyi specialitások esetén a jegyző 
hatáskörébe utalta ezeket az ellenőrzési jogköröket. A jegyzőnek pedig azokat, 
amik elő vannak írva neki, természetesen ellenőrizni és szankcionálni kell.  A 
helyi rendeletben a kerti hulladékra és az avarra tudtak - a kormányrendeletben 
és a törvényben meglévő jogi értelmezési kétségeket kizárva - javaslatot tenni. A 
tüzelőberendezésekre vonatkozóan rövid időn belül további egyeztetésre kerül 
sor a Közigazgatási Hivatal Törvényességi Főosztályával.  Ez most egy olyan 
rendelet, ami az intézkedési terv alapján – a Közigazgatási Hivatallal egyeztetve 
– megalapozottan szabályoz, és a későbbiek során ki fognak térni még a hiányzó 
helyi speciális szabályokra, amely a helyi rendelet kiegészítését fogja jelenteni. 
Az  általános  fogalmazásokkal  kapcsolatban  megjegyzi,  a  környezetvédelmi 
jogszabályok még elég frissek és eléggé megfoghatatlanok. A „lehető legkisebb” 
vagy a „választható legkisebb” fogalmak valóban általánosak, de bízik benne, 
hogy a magasabb rendű jogszabályokban ezek ki fogják forrni magukat. 

Nagybalyi  Géza Horogh  Lajos  hozzászólására  reagál.  A bizottsági  ülésen  az 
általa  elmondott  kételyek  felmerültek  és  vita  tárgyát  képezték.  Eddig 
Magyarországon  levegővédelmi  törvény  nem  volt,  főleg  nem  egységes 
szabályozásban. Azzal a reménnyel fogadták el a rendelet-tervezetet, hogy egy 
alapot képez, és várhatóan a következő évek folyamán módosítani kell. Az új 
üzemek  létesítésénél  a  tervezőmérnököknek  kell  egyeztetniük  a 
Környezetvédelmi  Hivatallal  az  ilyen  berendezések  tervezését.  Ez  nem  az 
önkormányzatok feladata. A jelen rendelet-tervezet alapként megfelelő.

dr. Horogh Lajos áthidaló megoldásként javasolja, hogy a 2. §-ban egyértelműen 
rögzítsék, mire is vonatkozik a rendelet. A jelenlegi megfogalmazás nem teljes. 
Vannak ütközések,  szét  vannak a  területek,  feladatok darabolva,  de  itt  teljes 
körűen meg lehetne fogalmazni. Véleménye szerint az 5-6. §-nak nincs értelme.
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Fazekas  Zoltán szerint  is  az  5-6.  §  megfoghatatlan  szabályozás,  nincs  sok 
értelme így bele tenni. A 3. § (1) bekezdése a környezeti levegőt magyarázza 
meg,  mely  szerint  „…a  légkör  egésze,  a  munkahelyek  és  a  zárt  terek 
levegőjének  kivételével.”  Úgy  véli,  nagyon  sok  olyan  munkahely  van,  ami 
szabadtéri és ott sem indokolt és célszerű a helyi rendeletben szabadjára engedni 
a  levegő  szennyezését.  Rájuk  is  vonatkoztatni  kellene  a  fontos  előírásokat. 
Javaslata, hogy a „munkahelyek” szó maradjon ki. 

Kovács György válaszában közli,  hogy a munkahelyek levegőszennyezésénél 
nem a jegyző jár el, hanem adott esetben a környezetvédelmi felügyelők. Ezért 
került ez így bele.

Benedek  Mihály kérdése  Horogh  Lajoshoz,  hogy  van-e  olyan  szövegszerű 
módosítása, amelyről szavazni kellene?

dr. Horogh Lajos az észrevételét csak általánosságban mondta, őt megnyugtatja, 
hogy erről további egyeztetésre kerül sor.

Benedek Mihály kéri a szavazást a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  23  igen,  1  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül 
megalkotja

Ózd város Önkormányzatának 
37/2005. (XII. 22.) számú rendelet-tervezetét

a levegő minőségének védelméről 

Ózd  város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  környezet  védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c.) pontjában 
és a 48.  § (3)  bekezdés b.)  pontjában kapott  felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja. 

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja: helyi szabályok megalkotása a környezeti levegő minőségének 
tartós és hatékony megóvása és javítása az emberi egészség védelme és a levegő 
jó állapotának megőrzése érdekében.

2. §

(1) A rendelete területi hatálya Ózd város közigazgatási területére terjed ki.
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(2) A rendelet  személyi  hatálya  minden  természetes  és  jogi  személyre,  jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

3. §

A rendelet alkalmazása szempontjából:

(1) környezeti  levegő  (a  továbbiakban:  levegő):  a  légkör  egésze,  a 
munkahelyek és a zárt terek levegőjének kivételével;

(2) levegőterhelés (emisszió): valamely anyag vagy energia levegőbe juttatása;
(3) légszennyezettség  (immisszió):   a  levegőben  a  levegőterhelés  hatására 

kialakult légszennyező anyag koncentráció, beleértve a légszennyező anyag 
adott időtartam alatt felületekre történt kiülepedését is;

(4) avar  és  kerti  hulladék:  falomb,  kaszálék,  nyesedék,  egyéb  növényi 
maradványok (a továbbiakban: kerti hulladék);

(5) hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása.

4. §

A  helyi  levegővédelmi  követelményeket  a  helyi  környezetvédelmi,  illetve 
társadalmi, gazdasági programokban, tervekben, településrendezési szabályozási 
tervekben és a műszaki tervezésben, hatósági eljárásokban érvényesíteni kell.

5. §

Levegőterhelést okozó tevékenységet, technológiát és technológiai berendezést 
úgy kell megtervezni, kialakítani, végezni és fenntartani, hogy abból a lehető 
legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. 

6. § 

Új létesítmények kialakításakor  vagy a  meglévő rendszerek átalakításakor  az 
elérhető  legjobb  technikával  megvalósítható,  a  helyi  immissziót  nem növelő 
rendszereket  (különösen  távhőt,  geotermikus  energiát,  napenergiát  használó 
berendezéseket), vagy – ennek hiányában – a lehető legkisebb emisszióval járó 
energiatermelő, energiaellátó rendszereket kell alkalmazni. 

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályok

7. §

A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges. 
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8. §

(1) A  települési  szilárdhulladék-kezelési  közszolgáltatással  (továbbiakban: 
közszolgáltatás)  ellátott  területeken  a  kerti  hulladékot  a  kommunális 
hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetbe/zsákba helyezve, a közszolgáltatás 
keretében lehet elszállíttatni. A közszolgáltatással kapcsolatos szabályozást 
külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 

(2) A közszolgáltatással  ellátott  területeken  a  kerti  hulladék  elszállítására  a 
külön  önkormányzati  rendelet  szerint  szervezett  lomtalanítási  akció  is 
igénybevehető. 

9. §

A közszolgáltatásba be nem vont területeken a kerti hulladék kezeléséről vagy 
hasznosításáról az ingatlantulajdonos vagy használó köteles gondoskodni. 

10.§

A kerti hulladékot kizárólag március és április, valamint október és november 
hónapban  szabad  égetni.  Vasárnap  és  a  Munka  Törvénykönyvében 
meghatározott munkaszüneti napokon az égetés tilos. 

11.§

(1) A kerti hulladék égetését a nyári időszámítás szerinti időszakban 10-17 óra 
között,  a  téli  időszámítás  szerinti  időszakban  11-16  óra  között  szabad 
végezni. 

(2) Kerti hulladékot csak olyan helyen és olyan területen szabad elégetni, ahol 
az égetés és annak hőátadása a személyi biztonságot és az emberi egészséget 
nem  veszélyezteti,  vagyoni  és  környezeti  kárt  nem  okoz,  a  közúti 
közlekedést nem veszélyezteti. 

(3) A tűz terjedésének megakadályozása érdekében a kerti hulladékot kizárólag 
csomóba gyűjtve, lábon álló növényzettől – különösen erdőtől és bozótostól 
– biztonságos távolságra szabad égetni. Erős szél esetén az égetés tilos.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles 
gondoskodni.  A tűz  helyszínén  olyan  eszközöket  és  felszereléseket  kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg 
az eloltható. 
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(5) Az  égetés  befejeztével  a  tüzet  el  kell  oltani,  és  a  parázslást  meg  kell 
szüntetni. 

12.§

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más települési és ipari hulladékot 
(műanyagot,  gumit,  vegyszert,  festéket,  festékkel  vagy  vegyszerrel  kezelt 
fahulladékot,  olajos  fűrészport,  stb.).  A  tűz  élesztésére,  szítására 
kőolajszármazékokat  (benzin,  gázolaj,  petróleum,  stb.)  vagy  egyéb  vegyszert 
használni tilos. 

13.§

Hatóságilag  elrendelt  általános  tűzgyújtási  tilalom  alól  e  rendelet  nem  ad 
felmentést. 

14.§.

Az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  mezőgazdasági  terület,  erdő,  nádas 
vonatkozásában  a  terület  vagyonkezelője  száraz,  tűzveszélyes  időszakban  – 
különösen  március  és  április  hónapban  –  folyamatos  tűzvédelmi  szolgálatot 
működtet, melynek feladata az elsődleges jelzés és beavatkozás. 

Záró rendelkezések

15.§

A rendelet 10. §, 11. § és 12. §-ában foglaltak betartását a Közterület-Felügyelet 
is  ellenőrzi  és  az  előírások  megszegése  esetén  a  szükséges  intézkedéseket 
megteszi. 

16.§

(1) Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a 
rendelet 10. §, 11. § és 12. §-ában foglaltakat megszegi. 

(2) Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  szabálysértés  miatt  a  Közterület-
Felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki.

17. §

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.
6.) napirend

Ózd Város Önkormányzat …/2005. (…) számú rendelet-tervezete a haszonbérlet 
útján hasznosított önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek bérleti díjának 
megállapításáról
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Filipcsin  Károly:  a  Gazdaságfejlesztési,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést  és  egyhangúlag  az  „A” 
változatot javasolja elfogadásra. 

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  is  megtárgyalta  az 
előterjesztést és egyhangúlag az „A” változatot javasolja elfogadásra.

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy az „A” változat szerint a 2000 
m2-es  területnagyságig  a  bérleti  díj  változatlan  mértékű  maradna.  Ebbe  a 
kategóriába tartoznak a zárt  kiskertek is.  Kéri  a szavazást  a rendelet-tervezet 
elfogadásáról az „A” változat szerint.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja

Ózd város Önkormányzatának
38/2005. (XII. 22.) számú rendelet-tervezetét

a haszonbérlet útján hasznosított önkormányzati
tulajdonban lévő termőföldek bérleti díjának

megállapításáról

Ózd  város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Ózd városban a haszonbérlet útján hasznosított önkormányzati tulajdonban lévő 
termőföldek bérleti díjai:

   Ft/m2/év
a.) Külterület szántó, kert, szőlő, gyümölcsös hasznosítási mód esetén

0-2000 m2 területig 1,50
2001 m2-től a 2000 m2-t meghaladó területrészre 1,00

b.) Külterület gyep, legelő hasznosítási mód esetén 0,40
c.) Belterület szántóföldi és kertészeti növénykultúrák termesztése

 esetén 0-2000 m2 területig 2,00
2001 m2-től, a 2000 m2-t meghaladó területrészre 1,00

d.) Belterület fűtermés betakarítás esetén 0,60
e.) Egy bérlemény után fizetendő évi haszonbérlet összege kevesebb

 nem lehet, mint 1.000,- Ft/év
2. §

E  rendelet  2006.  január  1-jén  lép  hatályba,  egyidejűleg  hatályát  veszti  Ózd 
Város  Önkormányzatának  a  haszonbérlet  útján  hasznosított  önkormányzati 
tulajdonban lévő termőföldek  bérleti  díjának  megállapításáról  szóló  25/2002. 
(IX. 24.) számú rendelete.
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7.) napirend

Javaslat  az  ALDI  Magyarország  Kft-vel  kötött  értékesítési  megbízási 
szerződéssel  összefüggő  kérdések  rendezését  célző  264/KH/2005.(XI.29.) 
számú határozat módosítására

Filipcsin  Károly:  a  Gazdaságfejlesztési,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési  Bizottság az előterjesztést  megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
Az indokolásban benne van, miért is van szükség erre a módosításra.

Boda  István: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést.  Ezzel 
kapcsolatban  volt  egy  tárgyalás,  amely  során  a  bizottságok  megkapták  az 
anyagokat, de ezek áttekintéséhez elegendő idő kell, ezért szükséges a határozat 
módosítása.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

237/SzÜ 272/KH/2005.(XII.20.) számú határozat

Tárgy: Az  ALDI  Magyarország  Kft-vel  kötött  értékesítési  megbízási 
szerződéssel  összefüggő  kérdések  rendezését  célzó  264/KH/2005. 
(XI.29.) sz. határozat módosítása

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

Az Ózd Városi Önkormányzat az ALDI Magyarország Kft-vel kötött értékesítési 
megbízási  szerződéssel  összefüggő  kérdések  rendezését  célzó  
264/KH/2005.  (XI.29.)  számú  határozatának  2.  pontját  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

„Határidő: legkésőbb 2006. évi költségvetés előterjesztésének időpontja”

A határozat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

8.) napirend

Javaslat  a  40/2003.(III.27.)  Kormányrendelet  alapján  kárenyhítésre  került 
ingatlan tulajdonosi felajánlásának elbírálására
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Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottság megtárgyalta a javaslatot és az 1.) pont „B” változatát, 
illetve a 2.) pont „B” változatát javasolja elfogadásra.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról, az 1.) pont 
„B” változata, valamint a 2.) pont „B” változata szerint. 

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

116/SzÜ 273/KH/2005.(XII.20.) számú határozat

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

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

1.) A  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  5.  §  értelmében  az  Ózd  Városi 
Önkormányzat részére felajánlott 
− az ózdi belterületi 2927 hrsz-ú természetben az Ózd, Lyukóvölgy 27. sz. 

alatti ingatlant nem fogadja el.

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

Felelős: a kiértesítésért: PH Vagyong. és Vállalk. Ügyoszt. vezetője
Határidő: értelemszerűen

2.) A  40/2003.  (III.27.)  Kormányrendelet  5.  §  értelmében  az  Ózd  Városi 
Önkormányzat részére felajánlott 
− az ózdi belterületi 19206/11 hrsz-ú természetben az Ózd, Semmelweis út 

16. sz. alatti ingatlant nem fogadja el.

Az  Önkormányzat  döntéséről  az  adott  ingatlan  volt  tulajdonosát,  a  BAZ 
Megyei Közigazgatási Hivatalt, valamint a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot 
értesíteni kell.

Felelős:  a kiértesítésért: PH Vagyong. és Vállalk. Ügyoszt. vezetője
Határidő: értelemszerűen

9.) napirend

Javaslat  a  Kincstári  Vagyoni  Igazgatóság  kezelésében  lévő  Ózd  városban 
elhelyezkedő egyes ingatlanok önkormányzati tulajdonszerzésére
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Filipcsin  Károly: a  Gazdaságfejlesztési,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési  Bizottság megtárgyalta a javaslatot  és  az I.  pont „B” változatát, 
illetve a II. pont „A” változatát javasolja elfogadásra.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról, az I. pont 
„B” változata, valamint a II. pont „A” változata szerint. 

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

236/SzÜ 274/KH/2005. (XII.20.) sz. Határozat

Tárgy: A  Kincstári  Vagyoni  Igazgatóság  kezelésében  lévő  Ózd  városban 
elhelyezkedő egyes ingatlanok önkormányzati tulajdonszerzése

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

I. 

1.) Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  az 
ózdi belterületi 7609 hrsz-ú Ózd, Vasvári Pál út 21. szám alatti lakóház, 
udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 15/30 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.

2.) A Képviselő-testület  felhatalmazza  Benedek  Mihály  polgármestert,  hogy 
tegye  meg  a  szükséges  intézkedéseket  az  ingatlan  tulajdonjogának 
Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.

3.) Az ingatlant az Önkormányzat az Ötv. 8. § (1) bekezdésében, továbbá az 
Áht.  109/K.  §  (9)  bekezdésében  meghatározott  településrendezési  
tevékenység önkormányzati  feladat  ellátása  érdekében  kívánja  tulajdonba 
venni  és  Ózd  város  Katona  József  út  térségében  végrehajtandó 
városrendezési feladatok céljára kívánja felhasználni.

4.) Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának 
felmérését,  szükség esetén kármentesítését,  és az ingatlan vonatkozásában 
lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

5.) Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  tájékoztatja  a  KVI-t  az  ingatlannal 
kapcsolatos értékesítési szándékáról.
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Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  az  ingatlan  önkormányzati  tulajdonban 
maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, 
a  tárgyévet  követő  év  első  felétől  kezdődően  tájékoztatja  a  KVI-t  a 
hasznosítási cél megvalósításáról.

6.) Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  az  1.  pontban  feltüntetett  ingatlan 
tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

Felelős: I./ 1-6. pontok vonatkozásában: Polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

7.) Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  az 
ózdi belterületi 13095 hrsz-ú Ózd, Centeri u. 19. szám alatti beépítetlen 
terület  megnevezésű  ingatlan  1/36  tulajdoni  hányadának  ingyenes 
önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.

8.) A Képviselő-testület  felhatalmazza  Benedek  Mihály  polgármestert,  hogy 
tegye  meg  a  szükséges  intézkedéseket  az  ingatlan  tulajdonjogának 
Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.

9.) Az ingatlant az Önkormányzat az Ötv. 8. § (1) bekezdésében, továbbá az 
Áht.  109/K.  §  (9)  bekezdésében  meghatározott  lakásgazdálkodási  
tevékenység önkormányzati  feladat  ellátása  érdekében  kívánja  tulajdonba 
venni  és  Ózd  város  Center  településrészében  lakóház  céljára  kívánja 
felhasználni.

10.) Az  Önkormányzat  saját  költségén  vállalja  az  ingatlan  környezeti 
állapotának  felmérését,  szükség  esetén  kármentesítését,  és  az  ingatlan 
vonatkozásában  lemond  az  állammal  szemben  támasztott  bármely 
követeléséről.

11.) Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  tájékoztatja  a  KVI-t  az  ingatlannal 
kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Az Önkormányzat  vállalja,  hogy az  ingatlan önkormányzati  tulajdonban 
maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, 
a  tárgyévet  követő  év  első  felétől  kezdődően  tájékoztatja  a  KVI-t  a 
hasznosítási cél megvalósításáról.

12.) Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  az  7.  pontban  feltüntetett  ingatlan 
tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

Felelős: I./ 7-12. pontok vonatkozásában: Polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
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13.) Az Önkormányzat  a  13095 hrsz-ú ingatlanban meglévő összes  tulajdoni 
hányadának  értékesítését  kezdeményezze  a  tulajdonostárs  részére,  a 
független ingatlanszakértő által megállapított forgalmi értéken.
A Képviselő-testület  az  adásvételi  szerződés  aláírására  felhatalmazza  a 
Polgármestert.
Felelős: PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője
Határidő: értelemszerűen

II.

1.) Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  az 
ózdi belterületi 8360/A/26 hrsz-ú Ózd, Árpád vezér út 22. szám alatti iroda 
megnevezésű  ingatlan  1/1  tulajdoni  hányadának  ingyenes  önkormányzati 
tulajdonba kerülését kezdeményezi.

2.) A Képviselő-testület  felhatalmazza  Benedek  Mihály  polgármestert,  hogy 
tegye  meg  a  szükséges  intézkedéseket  az  ingatlan  tulajdonjogának 
Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.

3.) Az ingatlant az Önkormányzat az Ötv. 8. § (1) bekezdésében, továbbá az 
Áht.  109/K.  §  (9)  bekezdésében  meghatározott  közösségi  tér  biztosítása 
önkormányzati feladatok ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és Ózd 
város Árpád vezér úti településrészében nem lakáscélú ingatlangazdálkodási 
célokra kívánja felhasználni.

4.) Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának 
felmérését,  szükség esetén kármentesítését,  és az ingatlan vonatkozásában 
lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.

5.) Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  tájékoztatja  a  KVI-t  az  ingatlannal 
kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  az  ingatlan  önkormányzati  tulajdonban 
maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, 
a  tárgyévet  követő  év  első  felétől  kezdődően  tájékoztatja  a  KVI-t  a 
hasznosítási cél megvalósításáról.

6.) Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  az  1.  pontban  feltüntetett  ingatlan 
tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.

Felelős: II./ 1-6. pontok vonatkozásában: Polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
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7.) Amennyiben az ózdi belterületi 8360/A/26 hrsz-ú, 66 m2 iroda megnevezésű 
ingatlan  ingyenes  önkormányzati  tulajdonszerzését  a  jogszabályok  nem 
teszik lehetővé, abban az esetben az Önkormányzat kezdeményezi a 2005. 
december  13-i  árverésre  meghirdetett  5.337.500,-  Ft,  bruttó  vételáron  az 
ingatlan tulajdonszerzését, a 2006. évi költségvetés terhére.
Felelős: Polgármester 

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

Határidő: értelemszerűen

10.) napirend

Javaslat  az  Ózdi  Tanuszoda  Projekttel  kapcsolatos  286/SzÜ  265/KH/2005. 
(XI.29.) számú határozat módosítására

Kiss  Sándor tájékoztatásul  közli,  hogy az  előző testületi  ülésen döntöttek az 
ezzel kapcsolatos előterjesztésről, azonban időközben változás történt és nem 4, 
hanem  3  önkormányzat  vesz  részt  a  projektben,  Szécsény  Önkormányzata 
visszalépett.  Időközben  felvetésre  került,  hogy  javaslatot  kell  tenni  a  közös 
közbeszerzési bizottság tagjaira. Az előterjesztés ezt is tartalmazza.

Filipcsin  Károly:  a  Gazdaságfejlesztési,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Boda István: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag 
javasolja  az  elfogadását.  Érdemi  változás  nem  történt,  csupán  szűkült  a 
résztvevők köre, valamint a felelős személyeket kell megválasztani.

Tartó  Lajos:  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  is  megtárgyalta  a  javaslatot  és 
javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

286/SzÜ 275/KH/2005.(XII.20.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózdi  Tanuszoda  Projekttel  kapcsolatos  286/SzÜ 
265/KH/2005.(XI.29.) számú határozat módosítása
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.) A 286/SzÜ  265/KH/2005.(XI.29.)  számú  határozat  5.  pontja  helyébe  a 
következő lép:
„A Tanuszoda Projekt közbeszerzésének költségei az Észak-Magyarországi 
Tanuszoda Projektben (ÉM2-U) résztvevő önkormányzatok között egyenlő 
arányban kerülnek megosztásra. A költségeket Ózd Város Önkormányzata a 
2006. évi költségvetésből biztosítja.”

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

2.) A 286/SzÜ  265/KH/2005.(XI.29.)  számú  határozat  7.  pontja  helyébe  a 
következő lép:
„A közös közbeszerzési bizottságba minden résztvevő önkormányzat három 
tagot fog delegálni.”

3.) Jelen  határozat  2.  pontja  alapján  a  közbeszerzési  bizottság  ózdi  tagjai  a 
következők:

Kiss Sándor alpolgármester
dr. Sztronga EszterPénzügyi Ügyosztály
Kriston György ÓGFI

-.-.-

A Képviselő-testület  a  11.)  napirendet  zárt  ülésen  tárgyalja,  amelynek 
anyaga külön jegyzőkönyvben szerepel.

-.-.-

12.) napirend

Javaslat önkormányzati vezetőket érintő személyek kérdésekre

Nagybalyi Géza az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság határozata alapján szóbeli 
indítványt tesz a Képviselő-testület számára. A Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy Benedek Mihály polgármesternek és Kiss Sándor foglalkozta-
tási  jogviszonyban lévő alpolgármesternek 2005.  évre  1  havi  illetményüknek 
megfelelő jutalommal, dr. Bárdos Balázs társadalmi megbízatású alpolgármes-
ternek 1 havi tiszteletdíjának megfelelő jutalommal ismerje el a város működő-
képességének megtartása, az elhatározott fejlesztések megvalósítása érdekében 
végzett munkáját, valamint a pályázatos támogatások megszervezésével kapcso-
latban kifejtett tevékenységét. 
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Rontó József elmondja, két szervezet részéről is készült jelentés, amelyek a tes-
tületet komoly elmarasztalásban részesítette. Ez alól senki nem vonhatja ki ma-
gát és úgy véli, ilyen vizsgálatok után jutalmazásra nem kerülhet sor. 

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy a rájuk vonatkozó szavazásban 
sem ő, sem az alpolgármesterek nem vesznek részt.

Kiss Sándor kéri a szavazást Benedek Mihály polgármester jutalmazásával kap-
csolatban.

A Képviselő-testület 18 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett Bene-
dek Mihály polgármester jutalmazásával egyetért.

Benedek Mihály  kéri  a  szavazást  Kiss  Sándor  alpolgármester  jutalmazásával 
kapcsolatban.

A Képviselő-testület 18 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett Kiss 
Sándor alpolgármester jutalmazásával egyetért.

Benedek Mihály kéri a szavazást dr. Bárdos Balázs alpolgármester jutalmazásá-
val kapcsolatban.

A Képviselő-testület 18 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett dr. 
Bárdos Balázs alpolgármester jutalmazásával egyetért és a fentiek alapján 
az alábbi határozatot hozza:

421/SzÜ 278/KH/2005. (XII.20.) számú határozat

Tárgy: Önkormányzati vezetőket érintő személyi kérdések

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottság  javaslata  alapján  –  a  város  működőképességének  megtartása,  az 
elhatározott  fejlesztések  megvalósítása  érdekében  2005.  évben  végzett 
eredményes  tevékenységéért  –  egy  havi  illetményének  megfelelő  jutalomban 
részesíti  Benedek  Mihály  polgármestert  és  Kiss  Sándor  foglalkoztatási 
jogviszonyban  lévő  alpolgármestert,  illetve  1  havi  tiszteletdíjnak  megfelelő 
jutalomban részesíti dr. Bárdos Balázs társadalmi megbízatású alpolgármestert.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2005. december 31.
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13.) napirend

Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzatának  az  iparosított  technológiával  épült 
lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek 
környezete felújításának állami támogatásához pályázat benyújtására

Kiss Sándor ismerteti, a testület az októberi ülésén döntött a pályázat kiírásáról. 
Akkor elhangzott, hogy a társasházak ebben az évben nem biztos, hogy tudnak 
pályázni, mert rövid a határidő. Kellemes meglepetés volt számukra, hogy ennek 
ellenére 5 társasház pályázott. A benyújtás után hiánypótlásra került sor és ebből 
az 5 társasházból 4 felelt meg a feltételeknek. Ezeknek a házaknak a pályázatait 
továbbították a Központi Lakásügyi Hivatal felé. Az önkormányzati saját erő 36 
M  Ft  lesz.  Kéri  a  városban  élőket,  hogy  jövőre  hasonló  feltételek  mellett 
próbáljanak meg pályázni.  Az önkormányzat mindent megtesz azért,  hogy az 
önrészt tudja biztosítani. 

Filipcsin  Károly:  a  Gazdaságfejlesztési,  valamint  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

-.-.-

Fazekas  Zoltán az  előző  napirend  szavazásaival  kapcsolatban  kéri,  legyen 
létszámellenőrzés, mivel a kijelzőn a szavazógép 23 jelenlévő képviselőt jelzett. 

Benedek Mihály kéri a képviselőket, hogy létszámellenőrzés céljából nyomják 
meg az „igen” gombot.

Benedek Mihály megállapítja, hogy a teremben 24 képviselő tartózkodik.

-.-.-

Boda István: a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és támogatja 
az  elfogadását.  A  pályázó  épületek  közül  három  a  Béke  telepen,  egy  a 
városközpontban  van.  Úgy  véli,  alulbecsülték  a  lakosság  ilyen  irányú 
felkészültségét.  A  2006.  évi  koncepcióban  is  célzott  rá,  hogy  a  közös 
képviselőket  összehívva tájékoztatni  kell  őket.  A pályázat  169 lakást  érint  és 
néhány száz ember gondját fogja megoldani.

Benedek Mihály felhívja a figyelmet, hogy a benyújtáshoz szükséges pályázati 
díjat  is  átvállalja  az  önkormányzat  a  2005.  évi  költségvetés  terhére.  Kéri  a 
szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

484/SzÜ 279/KH/2005. (XII.20.) számú határozat

Tárgy: Ózd  Város  Önkormányzatának  az  iparosított  technológiával  épült 
lakóépületek  energiatakarékos  korszerűsítésének,  felújításának  és  a 
lakóépületek  környezete  felújításának  állami  támogatásához  pályázat 
benyújtása

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

1.) A  Képviselő-testület  Ózd Város  Önkormányzatának  az  iparosított 
technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos  korszerűsítésének, 
felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 
30/2005.(X.26.)  sz.  rendelete,  valamint  a  219/KH/2005.(X.25.)  sz. 
határozattal  elfogadott  lakóépület-felújítási  programja  alapján  támogatja  a 
Vasvár 31. sz. Társasház pályázatát az alábbiak szerint:

a.) Adatok:
•Épület helyrajzi száma: 7709/11
•Épület címe: Ózd, Vasvár út 31.
•Tervezett felújítás teljes költsége: 22.368.070,- Ft
•Tervezett felújítás támogatás szempontjából 

elismerhető bekerülési költsége:      22.368.070,- Ft
•Önkormányzati támogatás összege:   7.450.000,- Ft
•Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege:   7.468.070,- Ft
•Kért állami támogatás összege:   7.450.000,- Ft

b.) Ózd  Város  Önkormányzata  a  támogatásokhoz  szükséges  saját  erőt  a 
2006.  évi  költségvetéséből  biztosítja  és  kötelezettséget  vállal  arra 
vonatkozóan,  hogy  az  állami  támogatások  elnyerése  esetén  az 
önkormányzati  támogatás  összegét  a  költségvetésében  elkülöníti.  Az 
önkormányzati  támogatás  folyósításának  feltétele  az  önkormányzat 
30/2005.(X.26.) sz. rendelete alapján az állami támogatás elnyerése és 
ezt  követően  a  szerződés  szerinti  feltételek  teljesítése  esetén  az 
ütemezésnek  megfelelően  kiállított  számlák,  teljesítés  igazolások 
benyújtása.
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c.) Ózd  Város  Önkormányzata  a  pályázat  benyújtásához  szükséges 
pályázati  díjat  -  20.000,-Ft-ot  -  a  2005.  évi  költségvetés  terhére 
biztosítja.

Felelős: Polgármester
PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

2.) A  Képviselő-testület  Ózd Város  Önkormányzatának  az  iparosított 
technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos  korszerűsítésének, 
felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 
30/2005.(X.26.)  sz.  rendelete,  valamint  a  219/KH/2005.(X.25.)  sz. 
határozattal  elfogadott  lakóépület-felújítási  programja  alapján  támogatja  a 
Zöldövezet Társasház pályázatát az alábbiak szerint:

a.) Adatok:
•Épület helyrajzi száma: 8415/107
•Épület címe: Ózd, Szent István út 12-20.
•Tervezett felújítás teljes költsége: 56.463.111,- Ft
•Tervezett felújítás támogatás szempontjából 
 elismerhető bekerülési költsége:       56.463.111,- Ft
•Önkormányzati támogatás összege: 18.800.000,- Ft
•Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 18.863.111,- Ft
•Kért állami támogatás összege: 18.800.000,- Ft

b.) Ózd  Város  Önkormányzata  a  támogatásokhoz  szükséges  saját  erőt  a 
2006.  évi  költségvetéséből  biztosítja  és  kötelezettséget  vállal  arra 
vonatkozóan,  hogy  az  állami  támogatások  elnyerése  esetén  az 
önkormányzati  támogatás  összegét  a  költségvetésében  elkülöníti.  Az 
önkormányzati  támogatás  folyósításának  feltétele  az  önkormányzat 
30/2005.(X.26.) sz. rendelete alapján az állami támogatás elnyerése és 
ezt  követően  a  szerződés  szerinti  feltételek  teljesítése  esetén  az 
ütemezésnek  megfelelően  kiállított  számlák,  teljesítés  igazolások 
benyújtása.

c.) Ózd Város Önkormányzata a pályázat benyújtásához szükséges pályázati 
díjat - 20.000,-Ft-ot - a 2005. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester
PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen
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3.) A  Képviselő-testület  Ózd Város  Önkormányzatának  az  iparosított 
technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos  korszerűsítésének, 
felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 
30/2005.(X.26.)  sz.  rendelete,  valamint  a  219/KH/2005.(X.25.)  sz. 
határozattal  elfogadott  lakóépület-felújítási  programja  alapján  támogatja  a 
Kocka Társasház pályázatát az alábbiak szerint:
 
a.)Adatok
•Épület helyrajzi száma: 8408/4
•Épület címe: Ózd, Bolyki főút 26.
•Tervezett felújítás teljes költsége: 17.083.995,- Ft
•Tervezett felújítás támogatás szempontjából 

elismerhető bekerülési költsége:      17.083.995,- Ft
•Önkormányzati támogatás összege:  5.600.000,- Ft
•Önkormányzati támogatás feltételei:
•Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege:   5.883.995,- Ft
•Kért állami támogatás összege:   5.600.000,- Ft

b.) Ózd  Város  Önkormányzata  a  támogatásokhoz  szükséges  saját  erőt  a 
2006.  évi  költségvetéséből  biztosítja  és  kötelezettséget  vállal  arra 
vonatkozóan,  hogy  az  állami  támogatások  elnyerése  esetén  az 
önkormányzati  támogatás  összegét  a  költségvetésében  elkülöníti.  Az 
önkormányzati  támogatás  folyósításának  feltétele  az  önkormányzat 
30/2005.(X.26.) sz. rendelete alapján az állami támogatás elnyerése és ezt 
követően a szerződés szerinti feltételek teljesítése esetén az ütemezésnek 
megfelelően kiállított számlák, teljesítés igazolások benyújtása.

c.) Ózd Város Önkormányzata a pályázat benyújtásához szükséges pályázati 
díjat - 20.000,-Ft-ot - a 2005. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester
PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

4.) A  Képviselő-testület  Ózd Város  Önkormányzatának  az  iparosított 
technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos  korszerűsítésének, 
felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 
30/2005.(X.26.)  sz.  rendelete,  valamint  a  219/KH/2005.(X.25.)  sz. 
határozattal  elfogadott  lakóépület-felújítási  programja  alapján  támogatja  a 
Millecentenáriumi Társasház pályázatát az alábbiak szerint:
a.) Adatok:
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•Épület helyrajzi száma: 8316
•Épület címe: Ózd, Szent István út 1.
•Tervezett felújítás teljes költsége: 12.349.723,- Ft
•Tervezett felújítás támogatás szempontjából 

elismerhető bekerülési költsége:       12.349.723,- Ft
•Önkormányzati támogatás összege:   4.116.574,- Ft
•Önkormányzati támogatás feltételei:
•Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege:   4.116.575,- Ft
•Kért állami támogatás összege:   4.116.574,- Ft

b.) Ózd  Város  Önkormányzata  a  támogatásokhoz  szükséges  saját  erőt  a 
2006.  évi  költségvetéséből  biztosítja  és  kötelezettséget  vállal  arra 
vonatkozóan,  hogy  az  állami  támogatások  elnyerése  esetén  az 
önkormányzati  támogatás  összegét  a  költségvetésében  elkülöníti.  Az 
önkormányzati  támogatás  folyósításának  feltétele  az  önkormányzat 
30/2005.(X.26.) sz. rendelete alapján az állami támogatás elnyerése és 
ezt  követően  a  szerződés  szerinti  feltételek  teljesítése  esetén  az 
ütemezésnek  megfelelően  kiállított  számlák,  teljesítés  igazolások 
benyújtása.

c.) Ózd  Város  Önkormányzata  a  pályázat  benyújtásához  szükséges 
pályázati  díjat  -  20.000,-Ft-ot  -  a  2005.  évi  költségvetés  terhére 
biztosítja.

Felelős: Polgármester
PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: értelemszerűen

5.) A jelen határozat 1-4. pontjában hozott döntés alapján az állami támogatás 
igénybevételéhez  az  Önkormányzat  pályázatai  kerüljenek  elkészítésre  és 
benyújtásra a határozat mellékletében összesített tartalommal.

 
Felelős:  Polgármester

Ózd Városi Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője
Határidő: 2005. december 30.

6.) Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázatokhoz  szükséges  egyéb 
nyilatkozatok megtételére, valamint a pályázatok pozitív elbírálása esetén a 
támogatási és finanszírozási szerződések aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen.
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484/SzÜ 279/KH/2005.(XII.20.) számú határozat melléklete

Ózdi lakóépület-felújítások 2005. évi pályázatainak összehasonlító táblázata

Összegek Ft-ban

Ssz. Pályázó Épület címe Épület 
helyrajzi 

száma

Tervezett 
felújítás

Épület 
életkora 

(év)

Érintett 
lakások 
száma 
(db)

Fajlagos 
energia 

megtakarítás 
mértéke 

(GJ/lm3/év)

Összes 
elismerh.
költség

Saját erő

Készpénz Hitel

Önkorm.-i
támogatás

Állami
támogatás

1. Vasvár 31. sz. Társasház Vasvár út 31. 7709/11 Tető zárófödém 
szigetelés, külső 
nyílászárók 
cseréje

28 55 0,074 22 368 070 0 7 468 070 7 450 000 7 450 000

2. Zöldövezet Társasház Szent István u. 12-20. 8415/107 Homlokzatok 
hőszigetelése, 
külső nyílászárók 
cseréje

25 75 0,169 56 463 111 0 18 863 111 18 800 000 18 800 000

3. Kocka Társasház Bolyki főút 26.     8408/4 Homlokzatok 
hőszigetelése, 
külső nyílászárók 
cseréje

31 20 0,166 17 083 995 0 5 883 995 5 600 000 5 600 000

4. Millecentenáriumi 
Társasház

Szent István u. 1.  8316 Homlokzatok 
hőszigetelése

37 19 0,047 12 349 723 4 116 575 0 4 116 574 4 116 574

Összesen: 169 108 264 899 4 116 575 32 215 176 35 966 574 35 966 574
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-.-.-

(Benedek  Mihály  polgármester  úr  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor 
alpolgármester  úrnak,  mivel  a  következő  napirendi  pont  előterjesztője  a  
polgármester)

-.-.-

14.) napirend

Javaslat  a  köztisztviselők  teljesítményértékelésének  alapját  képező 
önkormányzati célok meghatározására

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

Rontó  József a  határozati  javaslat  2.  oldalának  első  bekezdését  javasolná 
módosítani  az  alábbiak  szerint:  „A helyi  önkormányzati  jogok  gyakorlását 
hibátlanul,  magas  színvonalon  kell  segíteni  az  önkormányzati  döntések 
megalapozottabb  jogi  és  szakmai  elemzéssel  alátámasztott  előkészítésével, 
valamint  a  végrehajtás  folyamatos  elemzésével,  ellenőrzésével.”  A  többi 
bekezdést kihagyná. Ezt a megfogalmazást azért használná, mert az ellenőrzési 
tapasztalatok,  amik  alátámasztották  az  elmúlt  időszak  előterjesztéseit,  ezt 
szükségessé  teszik.  Továbbá  világossá  és  egyértelművé  teszik,  hogy  jogi  és 
szakmai  elemzésekkel  alátámasztott  előterjesztések  kerüljenek  hibátlanul  a 
testület elé. Kezdeményezése ezt a célt szolgálná.

dr. Csiszár Miklós érti Rontó úr problémáját, azonban hibátlan munkát nem tud 
ígérni  a  jövőben  sem,  de  mindent  megtesznek  ennek  érdekében.  Az  Állami 
Számvevőszék jelentésében a  bagatell  jogszabálysértésekre is  a  törvénysértés 
szót  használta.  Nem  hiszi,  hogy  a  Hivatal  súlyos  hibákat  követett  volna  el 
például az ÁSZ jelentés kapcsán, továbbá kijelenti, megbízik a munkatársaiban, 
az elvárható legjobb képességük szerint végzik munkájukat, de nem hibátlanok. 
Az  előterjesztésben  szerepel,  hogy  a  munkatársak  folyamatosan 
továbbképzéseken  vesznek  részt,  valamint  kísérletet  tesznek  arra,  hogy  a 
technikai  színvonal  is  olyan  legyen,  amellyel  megfelelő  szinten  tudnak 
szolgáltatást  biztosítani.  A  hivatalban  dolgozók  is  emberek  és  mindent 
megtesznek azért, hogy jól végezzék a munkájukat. Éppen ezért nem esik jól, 
hogy Rontó úr rendszeresen lejáratja a munkatársait. Úgy érzi, amennyire lehet 
segítik  a  testületet  és  ígéri  ezután  is  így  fognak  tenni,  de  senki  nem  lehet 
tökéletes.
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Rontó  József nem  akar  lejárató  kampányt  folytatni,  de  nem  szabad 
elbagatellizálni azt, hogy olyan döntések születtek, amelyek törvényt sértettek. 
Ez csak úgy fordulhatott elő, hogy nem hívták fel a figyelmet rá. A törvényesség 
hibátlan megfogalmazása, vagy az ahhoz való ragaszkodás a köztisztviselői kar 
magas szakmai színvonalát és politikától való elhatárolódását jelenti. Ha nem 
tudják vállalni, mondják meg.

Filipcsin Károly: zavarja, hogy minden végkifejlet nélkül képviselőket, hivatalt, 
városvezetést  lehessen  sározni.  Ez  egy  alattomos,  politikai  ambíciókat 
reprezentáló, mindegy milyen áron való mások bántása. 

Benedek  Mihály megjegyzi,  Rontó  képviselő  úr  15  éve  dolgozik  ezzel  a 
hivatallal és 12 évig nem volt semmi baj. A hivatal valamennyi tagja amióta itt 
dolgozik, folyamatosan képezte magát. Különféle oktatások voltak. Kéri, hogy 
részinformációk alapján ne mondjanak igaznak tűnő ítéletet senkiről, ezért nem 
támogatja Rontó képviselő úr módosító javaslatát.

Kiss  Sándor kéri  a  szavazást  a  Rontó  József  képviselő  úr  által  elmondott 
módosító javaslatra.

A Képviselő-testület 7 igen, 15 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem 
fogadja el Rontó József képviselő úr módosító javaslatát.

Kiss Sándor kéri a szavazást az eredeti határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 20 igen, 1 nem szavazattal,  3 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

 124/SzÜ 280/KH/2005.(XII. 20.) számú Határozat

Tárgy: A  köztisztviselői  teljesítménykövetelmények  alapját  képező  célok 
meghatározása

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

A  Képviselőtestület  2006.  évre  vonatkozóan  az  alábbi  –  köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező – célokat állapítja meg:
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A  Polgármesteri  Hivatal  az  önkormányzat  működésével,  valamint  az 
államigazgatási  ügyek  döntésre  való  előkészítésével  és  végrehajtásával 
kapcsolatos  feladatainak  színvonalasabb  ellátása  érdekében  tekintse 
kiemelt feladatának:

1. a  helyi  közigazgatás  folyamatos  korszerűsítését,  a  helyi  közfeladatok 
minőségi ellátását,

2. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás színvonalának emelését, a 
bürokráciamentes, ügyfélbarát ügyintézést, 

3. közigazgatási tevékenység informatikai megalapozását annak érdekében, 
hogy a  közigazgatási  eljárások elektronikus  ügyintézésre  is  alkalmasak 
legyenek,

4. a 2006. évi választások sikeres lebonyolítását,  

5. az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  munkaszervezeteként  a  feladatok 
folyamatos végrehajtását, a kistérségben lévő települési önkormányzatok 
közötti együttműködés erősítését,

6. a  mellérendeltségi  kapcsolatok útján végzett  közigazgatási  tevékenység 
javítását. 

Mindezek végrehajtása érdekében:

• A  helyi  önkormányzati  jogok  gyakorlását  elő  kell  segíteni  az 
önkormányzati döntések megalapozottabb előkészítésével és a végrehajtás 
folyamatos  ellenőrzésével,  különösen  a  település-  és 
gazdaságfejlesztéssel,  a  közszolgáltatások  szervezésével  és  minőségi 
színvonalának  emelésével,  az  Önkormányzat  vagyonával  való 
gazdálkodással, a város-image kedvező alakításával összefüggő feladatok 
ellátása terén.

• Az  önkormányzat  2006.  évi  költségvetésének  végrehajtása  során 
biztosítani  kell  a  gazdálkodás  szabályszerűségét  célszerűségi, 
hatékonysági és takarékossági szempontok alapján.

• Javítani kell a helyi jogszabály-előkészítő tevékenységet. A helyi jogszabályok 
előkészítése  során  a  lakosság  nagy  részét  érintő,  jelentősebb  szabályozási 
területeken lehetőség szerint törekedni kell  költségelemzés és költségértékelés 
készítésére és a megvalósíthatóság előzetes vizsgálatára.
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• Biztosítani kell a kihirdetett jogszabályok jobb megismerését, és az arra 
alkalmas helyi jogalkotási területek időszakonkénti kodifikációját.

• A bürokráciamentes,  ügyfélbarát  ügyintézés  érdekében  javítani  kell  az 
elsőfokú  ügyintézés  színvonalát  és  a  hatósági  ügyintézés  ügyfeleket 
szolgáló jellegét. 

• Továbbra is kiemelt feladat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló új jogszabály zökkenőmentes alkalmazása.

• A  hatósági  ellenőrzési  módszerek  javításával,  az  ellenőrzések 
összehangoltabb rendszerének kialakításával  és  bevezetésével,  valamint 
szigorúbb  szankciókkal  és  jogkövetkezményekkel  szükséges  fellépni  a 
jogsértő személyekkel és szervezetekkel szemben.

• Tovább kell folytatni a megfelelő ügyfél-tájékoztatás, valamint az egyes 
közigazgatási  eljárások  elektronikus  ügyintézése  érdekében  az 
informatikai  háttér  alkalmassá  tételét.  A  pénzügyi  lehetőségek 
függvényében fokozatosan bővíteni kell a távügyintézés lehetőségeit.

• A hivatali vezetőknek és ügyintézőknek törekedni kell az európai uniós 
ismereteik bővítésére, folyamatosan figyelemmel kell kísérni az Európai 
Uniós pályázati lehetőségeket. 

• Kiemelt  figyelemmel  kell  megszervezni  az  országgyűlési  és  helyi 
választások sikeres és hatékony lebonyolítását.

• A  kistérség  összehangolt  fejlesztésének  előmozdítása  –  különösen  a 
fejlesztési  tervek, programok, pályázatok készítése, a településfejlesztés 
összehangolása, a kistérségi  közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és 
szervezése, valamint közös intézmények fenntartása – érdekében erősíteni 
kell a hosszútávú  kistérségi együttműködést.

• Szükség esetén az érdekképviseletekkel és az érintett civil szervezetekkel 
érdekegyeztetést kell lefolytatni, vagy társadalmi konzultációt, lakossági 
fórumot kell tartani.

Felelős: Ózd Város Jegyzője
Határidő: 2006. december 31.
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15.) napirend

Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzatának  Közterület  Felügyelete 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok meghatározására

Kiss  Sándor köszönti  Vas  Tibor  urat  a  Közterület  Felügyelet  munkatársát. 
Megjegyzi,  polgármester úrnak nincs az előterjesztéshez szóbeli kiegészítése.

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta. A vita folyamán kirajzolódott és javaslatként teszi a testület elé, 
hogy  a  jövő  évi  költségvetés  konkrét  elkészítésénél  –  mivel   a  Közterület 
Felügyeletre  technikailag  egyre  nagyobb  megpróbáltatások  hárulnak  - 
feladatkörét,  működésének  elősegítését  nagyobb  mértékben  támogassa.  E 
javaslat  mellett  a  kiadott  határozati  javaslatot  a  bizottság  egyhangúlag 
támogatja.

Fazekas Zoltán az előző szavazással kapcsolatban megjegyzi, hogy valóban nem 
látta pontosan hányan tartózkodnak a teremben. Mentségére szóljon,  az oszlop 
miatt a képviselő társak ¼ részét nem látta és ez alapozhatta meg ezt. A jelenlegi 
előterjesztéssel kapcsolatban nincs különösebb gondja és problémája. Szeretné 
azonban megkérdezni, mi az oka annak, hogy a Közterület Felügyelet vezető 
még mindig megbízással látja el feladatát hosszú évek óta és ilyen alapon mint 
megbízott  vezetőtől  elvárható-e  a  kitűzött  célok  és  feladatok  megvalósítása, 
valamint van-e szándék a kinevezésére? 

Benedek  Mihály az  oszlopról  tett  pejoratív  megjegyzésére  nem  kíván  a 
képviselő úrnak reagálni. Majd arról tájékoztatja a testületet, hogy Fodor Gábor 
úr a Közterület Felügyelet vezetője azért van még mindig megbízott vezetőként 
foglalkoztatva,  mert  Államigazgatási  Főiskolára  jár.  Le  kell  neki  tennie  a 
vizsgákat, számára ez is egy dopping ahhoz, hogy minél jobb eredményt érjen el 
és minél felkészültebb legyen. Véglegesítésre ezért nem került még sor ebben a 
beosztásban.
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról

A Képviselő-testület 23 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:
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281/KH/2005.(XII.20.) számú határozat

Tárgy: Ózd  Város  Önkormányzatának  Közterület  Felügyelete  teljesítmény-
értékelésének alapjául szolgáló célok meghatározása

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

A Képviselőtestület a Közterület Felügyelet részére 2006. évre a következő – 
teljesítményértékelés alapjául szolgáló – célokat határozza meg:

1. Általános követelmények
1.1 Az  önkormányzat  által  meghatározott  célok  megvalósítása  érdekében 

javítani kell az együttműködést a Polgármesteri Hivatal ügyosztályaival, a 
bizottságokkal,  a  képviselőkkel,  az  érintett  önkormányzati  szervekkel,  a 
Rendőrséggel, a Polgárőrséggel, a  rendvédelmi civil szervezetekkel. 

1.2 Elő kell segíteni a kihirdetett jogszabályok megismertetését a lakossággal a 
minél szélesebb körű jogkövető magatartás elérése érdekében.
A  jogszabályok  alkalmazása  során  vizsgálni  kell  annak  gyakorlati 
alkalmazhatóságát. A szerzett tapasztalatokkal segíteni kell a Polgármesteri 
Hivatal jogszabály előkészítő tevékenységét és a szakbizottságok munkáját.

1.3 A hatósági  ellenőrzések  során  szigorúbb  intézkedésekkel  kell  fellépni  a 
jogszabályokat  súlyosan,  szándékosan  megszegőkkel  szemben.  
Mindezek  mellett  kisebb  fokú  szabálysértések  esetén  -  az  intézkedés 
hatékonyságágnak megőrzésével - törekedni kell arra, hogy az alkalmazott 
szankció az elkövetőre  nézve a  lehető legkevesebb joghátránnyal  járjon, 
ugyanakkor az érintettre és környezetére nevelő hatást gyakoroljon.

1.4 A felügyelői  munka  során  a  törvényesség  maximális  betartása  mellett 
kiemelten  kell  kezelni  az  állampolgárok  személyi  szabadságának 
korlátozását - amennyiben az intézkedés ezt szükségessé teszi - valamint a 
személyes  adatok  védelmét  és  az  adatkezeléssel  kapcsolatos  egyéb 
jogszabályi előírásokat. 

1.5 Kiemelt  fontosságú  feladat  a  Felügyeletnél  szolgálatot  teljesítő 
köztisztviselők  folyamatos  képzése,  továbbképzése  a  feladatellátás 
színvonalának és hatékonyságának javítása érdekében.
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1.6 A  feladatellátás  során  törekedni  kell  a  költségvetési  irányzatok  minél 
takarékosabb felhasználására. 

2.  Közterületek rendjével kapcsolatos feladatok

2.1 Az  ellenőrzések  során  kiemelten  kell  kezelni  a  város  közterületeinek 
tisztaságát, a közterületek jogszerű használatát.

2.2 Fokozott  figyelemmel  kell  kísérni  az  épített  parkok  állagmegóvását,  a 
közterületi  műalkotások  védelmét  a  lakosság  számára  közhasználatra 
átadott  –  pihenést,  kikapcsolódást  szolgáló  -  műtárgyak  rendeltetésszerű 
használatát, állagmegóvását.

2.3 Kiemelt feladat az engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzése, valamint 
- jogszabálysértés esetén - a szigorú szankcionálás. 

3. Köztisztasággal kapcsolatos feladatok

3.1 A felügyelők  kiemelt  feladata  a  köztisztaság  fenntartása  és  javítása  a 
városban. Folyamatosan kell ellenőrizni a közterületek tisztaságát, mind a 
családi házas és a társasházi övezetekben egyaránt. 

3.2 A  társasházi  övezetben  nagyobb  figyelmet  kell  fordítani  a  közterületi 
hulladéktároló edényzetek környékének tisztaságára és ehhez kapcsolódóan 
a takarítási kötelezettség és a guberálók szigorúbb ellenőrzésére. 

3.3 Az  ellenőrzések  során  tapasztalt  hiányosságok  megszüntetésére  azonnali 
intézkedéseket kell tenni minden esetben.

3.4 A  napi  útvonalterveknek  megfelelően  ellenőrizni  kell  az  illegális 
szemétlerakó helyeket a hulladék elhelyezések visszaszorítása érdekében.

3.5 Az illegális hulladéklerakó helyeken rendszeresen figyeléseket kell végezni 
a hulladéklerakások és az újabb lerakók kialakulásának megelőzésére.

3.6 Fokozott  figyelmet  kell  fordítani  a  szennyvízkivezetések  ellenőrzésére, 
különösen a családi házas övezetekben és a szennyvízcsatornával ellátott 
utcákban.

3.7 Kiemelten kell kezelni a jogosulatlan szennyvízszippantások megelőzését, 
valamint a szennyvíz ürítését a város közigazgatási határain belül. 
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3.8 Az  észlelt  szabálytalanságokat  szigorúbban  kell  szankcionálni.
A szankcionálásnál elsődleges szempontnak helyszíni bírság kiszabását kell 
tekinteni. 

4. Önkormányzati vagyonvédelmi feladatok

4.1 A  feladat  végrehajtás  során  elsődleges  szempont  az  önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok folyamatos ellenőrzése, védelme.

4.2 Legfontosabb  az  üresen  álló  ingatlanok  állagmegóvása  a  rongálások, 
önkényes beköltözések, lakásfoglalások megelőzése, megakadályozása.

4.3 Az  önkényes,  jogcím  nélküli  lakásfoglalókkal  szemben  megkezdett- 
jegyzői hatáskörben a lakás elhagyásra kötelező - határozatok végrehajtása 
érdekében az eddiginél szorosabb együttműködés kialakítása szükséges a 
Polgármesteri  Hivatal  Igazgatási  Ügyosztályával,  valamint  az 
Ingatlankezelő Irodával. A bérlemények rongálóival szemben határozottabb 
fellépés és szankciók alkalmazása.

4.4 A  végrehajtások  során  szorosabb  együttműködés  és  kapcsolattartás 
kialakítása a közreműködő szervekkel.

4.5 Folyamatos  információcsere  biztosítása  az  önkormányzati  ingatlanok 
kezelőjével.

5.  Közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok

5.1 Szorosabb  kapcsolat  kialakítása  a  Rendőrséggel,  a  közös  munka 
megszervezése.  Részvétel  a  rendőrségi  akciókban  közrendvédelmi, 
közbiztonsági és közlekedésrendészeti területeken.

5.2 Fokozni szükséges a lakosság biztonságérzetét  a  közterületen szolgálatot 
teljesítő járőrök számának növelésével.

5.3 Folyamatos  kapcsolattartás  a  Polgárőrséggel,  a  civil  szervezetekkel  és  a 
lakossággal.

5.4 Szorosabb kapcsolat kialakítása, együttműködés a Polgárőrséggel. 

121



6. A  Közterület  felügyelők  egyéni  teljesítménykövetelményeit  2005. 
december 31-ig el kell készíteni, és a köztisztviselőkkel ismertetni kell.

7. A közterület felügyelők egyéni teljesítményértékelését 2006. december 31-
ig el kell végezni, és a köztisztviselőkkel ismertetni kell.

Felelős: Fodor Gábor Közterület Felügyelet mb. vezetője
Határidő: értelemszerűen, illetve 2006. december 31.

16.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Városi  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóság 
teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározására

Benedek  Mihály felhívja  a  testület  figyelmét,  hogy  a  határozati  javaslatból 
kimaradt a határidő és a felelős megjelölése, ezt szeretné most szóban pótolni 
úgy,  hogy  a  határidő  2006.  december  31.,  a  felelős  pedig  az  Ózd  Városi 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka és a polgármester.

Kiss Sándor megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele, kiegészítése?

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

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról, az elhangzott 
módosító javaslattal.

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

282/KH/2005.(XII.20.) számú Határozat

Tárgy: Az  Ózd  Városi  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóság 
teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározása

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

A  képviselő-testület  a  fegyveres  szervek  hivatásos  állományú  tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. 245/F. § (2) bekezdése alapján 
az  Ózdi  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóparancsnokság  állománya 
teljesítménykövetelményének alapjául a következő célokat állapítja meg:
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1.) A működési feltételek javítása érdekében:
– A  költségtakarékos  gazdálkodás  folyamatosságának  megvalósítása,  az 

intézmény  saját  bevételeinek  növelése  a  jogszabályok  keretei  által 
meghatározott szolgáltatási tevékenységek megvalósításával.

– Az önerőből teljesíthető karbantartások, felújítási munkálatok elvégzése.
– Az  energia  felhasználás  és  a  közműdíjak  mérséklése,  takarékos 

szemlélettel történő igénybevétele.
– A fenti  célok  teljesülése  érdekében  a  személyi  állomány  valamennyi 

tagjától  a  beosztásához  és  szolgálati  feladataihoz  mérten  elvárható  a 
pozitív hozzáállás, és közreműködés.

2.) A tűzesetek megelőzése érdekében:
– A lakosság rendszeres tájékoztatása és figyelem felhívása, az írott és az 

elektronikus sajtó útján.
– A általános és a középiskolák tanulóinak tűzvédelmi felvilágosítása.

3.) A tűzoltás és a műszaki mentés szakszerűbb végzése érdekében:
– A dolgozók elméleti  és fizikai  felkészítésének javítása,  az oktatásokon, 

továbbképzéseken való részvételi lehetőségek jobb kihasználása.
– Az  egyes  beosztásokhoz  és  konkrét  feladatok  végzéséhez  szükséges 

tanfolyamokra  történő  beiskolázások  kezdeményezése,  az  általános 
képzettségi szint emelése.

– Az  alkalmazható  (engedélyezett)  szakfelszerelések  és  egyéni 
védőfelszerelések  szakszerű  kiválasztásával,  utánpótlásával  a 
beavatkozások eredményességének, hatékonyságának a fokozása.

– A működés és a technikai eszközök beszerzése, korszerűsítése területén a 
pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása.

4.) Az ügyfelekkel, társszervekkel való kapcsolattartás érdekében:
– Az  ügyfelekkel  való  kapcsolattartás  során  a  személyi  állomány  tagjai 

törekedjenek  a  törvényesség,  a  szakszerűség,  a  tárgyszerűség,  a 
pontosság, a gyorsaság és a határidők betartására. Legyenek udvariasak, 
türelmesek,  részrehajlástól  és  előítéletektől  mentesek,  ugyanakkor 
következetesek  és  határozottak.  Tevékenységük  során  érvényesüljön  a 
szolgáltató jelleg, kapjon megfelelő hangsúlyt a köz szolgálata.

– Az ügyek intézése során különös figyelmet kell fordítani a közigazgatási 
hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi 
CXL.  törvény bevezetéséből  adódó teendők megvalósítására,  szakszerű 
alkalmazására.
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– A  hivatásos  önkormányzati  tűzoltóság  a  szakmai  feladatok  hatékony 
végrehajtása érdekében a fegyveres erők, a rendőrség, a polgári védelem, 
a vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási és a környezetvédelmi 
szervek, a mentőszolgálatok és a közüzemi vállalatok kirendelését – azok 
alapfeladatainak ellátására tekintettel – igényelje. A felsorolt szervezetek 
képviselőivel, illetve a helyi polgári védelmi kirendeltséggel, valamint a 
működési  területen  működő  önkormányzatok  illetékes  vezetőivel 
rendszeresen  tartson  szakmai  kapcsolatot,  törekedjen  a  megfelelő 
együttműködésre.

Felelős:  Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka
     polgármester

Határidő: 2006. december 31.

.-.-.-

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

.-.-.-

17.) napirend

Javaslat Ózd város önkormányzati intézményei és a Polgármesteri Hivatal belső 
ellenőrzésének 2006. évi munkatervére

Benedek Mihály  - mivel nincs észrevétel,  hozzászólás - kéri,  szavazzanak a 
határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 23 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:

283/KH/2005.(XII.20.) számú Határozat

Tárgy: Ózd város önkormányzati intézményei és a Polgármesteri Hivatal belső 
ellenőrzésének 2006. évi munkaterve

A Képviselő-testület a fenti  tárgyban beterjesztett  javaslatot megismerte, s  az 
alábbi határozatot hozza.

1.) Egyetért azzal, hogy 2006. évben
- az Általános Művelődési Központ,
- az Almási Balogh Pál Kórház,
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- a Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ,
- az Ózd városi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi-gazdasági ellenőrzésére kerüljön sor.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2006. december 31.

2.) A téma- és célvizsgálatok és az eseti soron kívüli ellenőrzések elrendelését a 
Képviselő-testület a Jegyző hatáskörébe utalja.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2006. december 31.

3.) A Polgármesteri Hivatalon belüli belső ellenőrzések keretében

- az új eljárási törvény szabályainak betartása,
- ügyintézési határidők betartásának vizsgálata,
- az engedély nélküli építkezésekkel kapcsolatos ügyintézés vizsgálata,
- a helyi iparűzési adóztatás végrehajtásának ellenőrzése,
- az ügyiratkezelési feladatok ellátásának ellenőrző vizsgálata,
- az Állami Számvevőszék vizsgálatához kapcsolódó Intézkedési Terv

végrehajtásának ellenőrzése.
kerül elvégzésre, melynek konkrét végrehajtását a Jegyző hatáskörébe utalja.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2006. december 31.

18.) napirend

Javaslat a Területi Szociális Gondozási Központ helyiségigényének elbírálására

Filipcsin  Károly elmondja  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta és az „A” változatot javasolja elfogadásra.

Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslat  „A”  változatának 
elfogadásáról.

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

284/KH/2005.(XII.20.) számú Határozat

Tárgy: A Területi Szociális Gondozási Központ helyiségigényének elbírálása 
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Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fenti  tárgyú  előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ részére az Ózd, 
Bolyki Tamás út 15. szám alatti, az emelt földszinten található 8 helyiséget és a 
hozzátartozó vizesblokkot - összesen 107 m2 alapterületű helyiségcsoportot – 
2006.  december  31-ig  biztosítja  oly  módon,  hogy  a  bérlőnek  a  helyiség 
használatáért bérleti díjat nem kell fizetnie. A helyiség fenntartási költségeit a 
Területi Szociális Gondozási Központ köteles megfizetni.

Felhívja  az  ÓZDSZOLG  KHT  ügyvezetőjét,  hogy  a  helyiségcsoportra 
vonatkozóan a bérleti szerződést a határozatnak megfelelően hosszabbítsa meg.

Felelős  :  ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője 
PH Igazgatási Ügyosztály Vezetője

Határidő: 2006. január 15.

19.) napirend

Javaslat az Almási Balogh Pál Kórháznál végrehajtandó létszámcsökkentésre

Benedek Mihály köszönti a kórház igazgatóját, Dr. Eszenyi Géza urat. Majd 
megadja neki a szót.

Dr. Eszenyi Géza elmondja, ezelőtt  egy hónappal szavazta meg a Képviselő-
testület az intézkedési programot, amely azt célozza meg, hogy a jövőben az 
Almási Balogh Pál Kórház körülbelül 100 millió forintot takarítson meg. Ennek 
az intézkedési programnak egy szelete tulajdonképpen a létszámcsökkentésről 
szóló előterjesztés. A 10 főt is megszavazta a testület, ennek az előterjesztését 
tárgyalják most.

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna ismerteti,  az  Egészségügyi,   Szociális  és 
Családügyi  Bizottság  a  határozati  javaslatot  5  igen  és  1  tartózkodás  mellett 
támogatja és elfogadásra javasolja.

Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 
igen szavazat mellett támogatja és elfogadásra javasolja.

 Nyerges Tibor véleménye szerint, mint korábban, úgy most sem azt a módszert 
tartják  megfelelőnek,  hogy  egy  önkormányzati  intézmény  létszámleépítéssel 
keveredjen ki a bajból, ezért most sem támogatják az előterjesztést. Különösen 
azért  nem,  mert  most  is  szerepelnek  olyan  szakdolgozók,  akiket  ugyan  név 
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szerint beazonosítani nem lehet, de aki ismerős a kórházban tudja, olyan korú 
hölgyekről  van  szó,  akiknek  a  későbbi  elhelyezkedésére  itt  helyben  szinte 
semmi  esély  nincs.  Konkrét  kérdése,  hogy  az  előterjesztés  2.  oldalán  a 
karbantartás részében lévő mondat  „Megszüntetés alatt van a kőműves állás is”, 
mit jelent,  és később majd a Képviselő-testület elé fog-e kerülni újból, vagy 
ennek megoldására milyen terv születik? Megjegyzi, időnként vannak  gondjai a 
kórház előterjesztéseivel kapcsolatban, mint korábban is az előző előterjesztés 
során.  Akkor  nem  volt  elég  világos  számára  -  az  alapellátás  irányításával 
foglalkozó 2 fő további foglalkoztatása a  feladat  leadását  követően,  illetve a 
munkaviszony  megszüntetése  következtében  kifizetett  felmentés  és 
végkielégítés összege, amely közel 13 millió forintot tett ki – megigényelhető 
lett  volna-e  a  kormányzati  alapból,  amely  csoportos  létszámleépítés  esetén a 
végkielégítést átvállalja,  vagy esetleg hiba történt a rendszerben és ezek nem 
kerültek a megigényelt létszámleépítések kapcsán az igények közé. A mostani 
leépítésnél  van-e  már  arra  vonatkozóan valamilyen terv előkészítése,  nehogy 
nagyobb hiba csússzon az igénylés kapcsán a végkielégítések megszerzésébe.
 
Rontó József véleménye szerint minden ilyen döntés nehéz különösen egy olyan 
városban,  ahol  a  munkanélküliség  nagy.  Kérdése  az  Igazgató  úrhoz,  volt-e 
lehetőség,  illetve  van-e  lehetőség  arra,  hogy  4,  illetve  6  órás  álláshelyek 
felajánlásával ez a feszültség oldható legyen.

Dr.  Eszenyi  Géza válaszában  elmondja,  ha  valami  megszüntetés  alatt  áll 
tulajdonképpen  két  lehetőség  van  rá,  amellyel  ők  is  foglalkoznak.  Az  egyik 
lehetőség az, hogy amit lehet úgymond „kiszerveznek”, tehát amit vállalkozásba 
lehet adni, azt ki szervezik. Ha ez így van és vállalja (pl. kivitelező) a kőművest, 
akkor  nem  fog  ilyen  módon  létszámleépítésbe  kerülni,  azonban  ha  a 
célfeladatokat  elvégzik  akkor  előfordul,  hogy  a  későbbiekben  nem  fognak 
folyamatosan kőművest alkalmazni és ha nem fognak, akkor segédmunkást sem 
fognak. Tulajdonképpen a mesterek számának csökkentésével a segédmunkás 
száma is csökken. Ez a dolog egyik része. Hangsúlyozza vizsgálják azokat a 
lehetőségeket,  hogy  mit  lehet  kiszervezni.  Vizsgálnak továbbá  minden  olyan 
területet,  ahol  be  lehet  vezetni  a  6  órás  munkaidőt.  Jelenleg   a  mosodában 
működik így. Fontosnak tartja elmondani azt is, az előterjesztést hihetetlen sok 
munkamegbeszélés, ütemezés és komoly lelkiismereti gondok előzik meg. Ez a 
legnehezebb előterjesztés és úgy gondolja, ember még érdeksérelem nélkül nem 
vitt  véghez létszámleépítést.  A testületnek azonban ígéretet  tett  és  szeretné a 
határozatot  végrehajtani  a  legkevesebb  sérüléssel,  ami  lehetséges.  A 
végkielégítések  visszaigénylését  illetően  elmondja,  eddig  is  folyamatosan 
megtörtént és most is  folyamatosan megtörténik. A határozati  javaslatot azért 
hozták ilyen gyorsan a testület elé, mert egyrészt szorít az idő az intézkedési 
tervben, másrészt mert nem tudják biztosan,  jövőre visszaigényelhető lesz-e a 
végkielégítés.  Sajnos  azonban  az  ilyen  intézkedés  akarva  akaratlanul  sokkal 
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hamarabb kiderül mint kellene, ezért a 10 főből 4 fő már táppénzen van. Az ő 
végkielégítésüknek a visszaigénylése sajnos hónapokra elhúzódhat, márpedig az 
egyszeri kiadás az Almási Balogh Pál Kórházat fogja terhelni.

Benedek  Mihály reméli,  hogy  a  kórháznál  az  alapellátás  2  főjének  a 
végkielégítésébe  az  átszervezés  kapcsán  olyan  hiba  nem  csúszhat,  mint  a 
szociális intézmények átszervezésénél egy esetben. Ezután kéri, szavazzanak a 
határozati javaslat elfogadásáról.

 A Képviselő-testület 17 igen, 3 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:  

141/SZÜ 285/KH/2005.(XII.20.) számú határozat

Tárgy: Az Almási Balogh Pál Kórháznál végrehajtandó létszámcsökkentés

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

Ózd  Város  Önkormányzata  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Almási  Balogh  Pál 
Kórház 10 fő létszám csökkentésére kerüljön sor

2005. december 22. napjával.

A létszámcsökkentés során 10 fő munkahelye végkielégítéssel szűnik meg.

A végkielégítéssel  megszűnt  álláshelyek  5  évig  betöltésre  nem  kerülhetnek, 
kivéve ha az intézetnél  többlet  kapacitás  befogadására kerülne sor.  Ebben az 
esetben is testületi határozat szükséges a létszám növeléséhez.

Felelős: dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója
Határidő: 2005. december 22.

-.-.-

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

- .-.-
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20.) napirend

Javaslat a Képviselő-testület 2006. évi munkatervére

Benedek  Mihály szeretné  elmondani,  ez  az  előterjesztés  egy  olyan  javaslat, 
amely  természetesen  végig  változni  fog.  Két  dologra  kívánja  felhívni  a 
figyelmet.  Az  anyag  készítése  során   nem  került  figyelembe  vételre,  hogy 
csütörtöki napokra tervezik a testületi üléseket januártól. Tehát ahol az utolsó 
napokra esik a kedd, akkor az előtte lévő csütörtök, ahol még van rá lehetőség, 
ott  az  utána  lévő  lesz  a  testületi  ülés  időpontja.  A másik  dolog  pedig,   a 
javaslatban nem szerepel a 4 éves beszámoló ütemezése, amely tudatosan nem 
került  bele az előterjesztésbe. Ennek oka,  hogy nincsenek olyan helyzetben, 
tudják  mikorra  lesznek  kiírva  a  választások.  A  beszámolót  akkor  fogják 
ütemezni, amikor tudják, hogy mikor lesznek az országgyűlési képviselő és a 
helyhatósági választások. 

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

Rontó  József javasolja  a  testületnek,  hogy  a  munkatervet  egy  kiegészítéssel 
fogadják  el.  A  kiegészítés  ne  legyen  más  mint  -  amiről  szó  esett  már  a 
költségvetés  előkészítése  kapcsán  is  -  kardinális  és  fontos  feladatok 
meghatározása megfogalmazása kerüljön a munkatervben, mert ez eligazodási 
pontot jelentene a bizottságoknak és mindenkinek.  Szükség lenne rá, hiszen a 4 
éves beszámolóról is szó van. Értékelések és elemzések kellenek, amelyek az 
elkövetkező időszakban  befolyásolják majd  az  előterjesztéseket.  Feltétlenül 
szükségesnek tartja, hogy legyen követendő példa, így már most kezdje meg a 
testület  munkatervében megfogalmazni  nagyon röviden   a kiemelt feladatokat, 
amelyre  a következő év végén majd térjenek vissza.
 
Kiss Sándor  szó szerinti módosító javaslatot kér.

Rontó  József megjegyzi,  nem készült  fel  arra,  hogy  a  kardinális  feladatokat 
meghatározza erre az évre. Csak javaslatot tett ezzel a kiegészítéssel, amelyet 
tegyenek  fel  szavazásra,  ha  nem  fogadják  el,  akkor  nem  lesz,  ha  pedig 
elfogadják, akkor pedig majd meghatározzák a feladatokat és azt is kijelölik aki 
ezt  elkészíti. 

Kiss Sándor hangsúlyozza, kellene szövegszerű módosítási javaslat az SZMSZ 
szerint  is,  mert  így  nem  tudnak  miről  szavazni.  Megkérdezi,  fenntartja-e  a 
módosítást?
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Rontó József javasolja, hogy az előterjesztést kiegészítéssel fogadja el a testület, 
de  úgy  gondolja  a  módosítás  a  következő  ülésen  is  előkerülhet  csak 
mindenképpen történjen meg. Ha pedig ez nem megy, tegyék fel szavazásra és 
akkor el lesz utasítva. 

Kiss  Sándor megkérdezi  képviselő  úr  mindenképpen szeretné-e  a  módosítást 
indítványozni? 

Boda István véleménye szerint, hogyha pozitívan akarják látni ezt, akkor ez azt 
jelenti, hogy a költségvetési koncepcióban megfogalmazottakat át kell emelni és 
ha majd  2006. februárban lesz költségvetés, érdemben vissza lehet rá térni. 

Kiss Sándor ezután megkérdezi, fenntartja-e módosító javaslatát?

Rontó József válasza, igen.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a módosító javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 7 igen, 14 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem 
fogadja el a módosító javaslatot.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslat elfogadásáról.

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

286/KH/2005.(XII.20.) számú határozat

Tárgy: A Képviselő-testület 2006. évi munkaterve

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2006.  évi  munkatervét 
megtárgyalta és elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert a munkatervben megjelölt napirendi javaslatok, 
valamint ülésnapok indokolt esetben történő átütemezésére.

Felkéri a szakbizottságok elnökeit, a bizottsági üléseket úgy ütemezzék, hogy az 
előterjesztések  legkésőbb a  postázást  megelőző hét  péntekéig  megtárgyalásra 
kerüljenek.

Felelős: Polgármester
Bizottságok elnökei

Határidő: folyamatos
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 286/KH/2005. (XII.20.) számú Határozat melléklete

J A N U Á R  26.

1.) Javaslat  az  elővásárlási  joggal  érintett  önkormányzati  bérlakások 
értékesítésére irányuló kérelmek elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

A Képviselő-testület  felkéri  a  Gazdaságfejlesz-
tési, valamint Pénzügyi Bizottságát az előterjesz-
tés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

2.) Javaslat  Ózd  város  közoktatás  feladat-ellátási,  intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési tervére (2006-2010)

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Művelődési  és 
Oktatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

3.) Javaslat a Városi Múzeum vezetőjének kinevezésére

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Művelődési  és 
Oktatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

4.) Javaslat Ózd Városi Sportiskola megalakítására

Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság

A Képviselő-testület  felkéri  az  Ifjúsági  és  Sport 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

131



5.) Beszámoló a Kisebbségi Bizottság munkájáról

Előterjesztő: Kisebbségi Bizottság 

A  Képviselő-testület  felkéri  Kisebbségi 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző hét hétfői napja

F E B R U Á R  23.

1.) Ózd  Város  Önkormányzatának  …../2006.  (….)  számú rendelet-tervezete 
Ózd város 2006. évi költségvetésének jóváhagyására

Előterjesztő: Polgármester

A  Képviselő-testület  felkéri  valamennyi 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

2.) Ózd Város Önkormányzatának …../2006. (….) számú rendelet-tervezete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 6/2002. (II.27.) 
számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Egészségügyi, 
Szociális  és  Családügyi,  valamint  Ügyrendi  és 
Igazgatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

3.) Ózd Város Önkormányzatának …../2006. (….) számú rendelet-tervezete a 
személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  térítési  díjáról  szóló 
6/2000. (II.25.) számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Egészségügyi, 
Szociális  és  Családügyi,  valamint  Ügyrendi  és 
Igazgatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére
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4.) Tájékoztató  a  2005.  évi  közmunkaprogramban  való  részvétel 
tapasztalatairól

Előterjesztő:Gazdaságfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  valamint 
Pénzügyi  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

5.) Tájékoztató a 2005. évi közhasznú munkavégzés tapasztalatairól

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  Pénzügyi, 
valamint  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

6.) Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és  Magyar Kereskedelemfejlesztési 
és Befektetés-ösztönzési Társaság (ITDH) közötti együttműködés 2005. évi 
értékelésére és a 2006. évi együttműködési terv elfogadására

Előterjesztő: Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

7.) Tájékoztató  a  2005.  évi  Környezetvédelmi  Intézkedési  Terv 
végrehajtásáról, javaslat a 2006. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervre

Előterjesztő: Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság

A Képviselő-testület felkéri Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére
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8.) Javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2006. évi programtervének elfogadására

Előterjesztő: nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok
Művelődési és Oktatási Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Művelődési  és 
Oktatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző hét hétfői napja

MÁRCIUS  30.

1.) Ózd Város Önkormányzatának …./2006. (…..) számú rendelet-tervezete a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról 
szóló 3/2004. (II.10.) számú rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi Bizottságát, valamint az 
Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

2.) Ózd Város Önkormányzatának …./2006. (…..) számú rendelet-tervezete a 
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  16/2003.(VII.23.) 
számú rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi Bizottságát, valamint az 
Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

3.) Ózd  Város  Önkormányzatának  …./2006.  (…..)  számú rendelet-tervezete 
Ózd város 2005. évi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Polgármester
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A  Képviselő-testület  felkéri  valamennyi 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

4.) Tájékoztató  Ózd  város  2005.  évi  egyszerűsített  költségvetési 
beszámolójának könyvvizsgálatáról

Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi Bizottságát 
az  előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

5.) Javaslat a 2005. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi Bizottságát 
az  előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

6/a. Beszámoló  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  2005.  évi 
tevékenységéről.
Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2006. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint  Városfejlesztési  és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

6/b. Javaslat  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  ügyvezetője  részére 
2005. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére

Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
valamint  Városfejlesztési  és  -üzemeltetési 
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Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

6/c. Javaslat  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  ügyvezetőjének 
megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint  Városfejlesztési  és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

6/d. Javaslat  az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.  ügyvezetőjének 2006. 
évi prémiumfeladataira

Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint  Városfejlesztési  és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

7/a. Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2005. évi tevékenységéről.
Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2006. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint  Városfejlesztési  és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

7/b. Javaslat  az  ÓZDINVEST  Kft.  ügyvezetője  részére  2005.  évre  kitűzött 
prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére, a 2006. évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint  Városfejlesztési  és 
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-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

8/a. Beszámoló  az  Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  2005.  évi 
tevékenységéről
Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2006. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  ügyvezető 
főszerkesztője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint  Művelődési  és  Oktatási 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

8/b. Az Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság közhasznúsági jelentése az 
alapító Ózd Városi Önkormányzat részére

Előterjesztő: Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  ügyvezető 
főszerkesztője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint  Művelődési  és  Oktatási 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

8/c. Javaslat az Ózdi Városi Televízió Kht. ügyvezetőjének 2006. évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester

A  Képviselő-testület  felkéri  Művelődési  és 
Oktatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

9.) Beszámoló  Ózd  város  közbiztonságának  helyzetéről,  a  közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről

Előterjesztő: Ózd város rendőrkapitánya

A Képviselő-testület  felkéri  a  Közrendvédelmi, 
Ügyrendi  és  Igazgatási,  valamint  Kisebbségi 
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Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

10.) Javaslat a 2006. évi út- és járdafejlesztésekre, - felújításokra

Előterjesztő:Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság

A Képviselő-testület  felkéri  Pénzügyi,  valamint 
Városfejlesztési  és  -üzemeltetési  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

11.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház gép-műszerbeszerzésének 2006. évi 
céltámogatási igényének benyújtására

Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület  felkéri  Pénzügyi,  valamint 
Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

12.) Javaslat az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága és a Szociális és 
Egészségügyi  Gazdasági  Központ  előirányzatának  tagintézményenkénti 
jóváhagyására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Művelődési  és 
Oktatási,  valamint  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

13.) Javaslat  a  társadalmi  sportegyesületek  2006.  évi  önkormányzati 
támogatására

Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Művelődési  és 
Oktatási,  valamint  Pénzügyi  Bizottságát  az 
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előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

14.) Javaslat a 2006. évi városi image keret felosztására

Előterjesztő:Művelődési és Oktatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Ifjúsági és Sport Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Művelődési  és 
Oktatási,  Pénzügyi,  valamint  Ifjúsági  és  Sport 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

15.) Javaslat „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Ügyrendi  és 
Igazgatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző hét hétfői napja

MÁJUS  25.

1.) Ózd Város Önkormányzatának ……/2006. (….. számú rendelet-tervezete 
az  iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos 
korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatásáról szóló 30/2005. (X.26.) sz. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  Pénzügyi, 
valamint  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

2/a. Beszámoló  az  ÓZDSZOLG  Vagyongazdálkodási,  Városüzemeltetési  és 
Szolgáltató Közhasznú Társaság 2005. évi tevékenységéről.
Javaslat a mérleg megállapítására és eredménykimutatás jóváhagyására
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Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint  Városfejlesztési  és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

2/b. Az  ÓZDSZOLG  Vagyongazdálkodási,  Városüzemeltetési  és  Szolgáltató 
Közhasznú  Társaság  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd  Városi 
Önkormányzat részére

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint  Városfejlesztési  és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

2/c. Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Vagyongazdálkodási,  Városüzemeltetési  és 
Szolgáltató Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint  Városfejlesztési  és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

2/d. Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Vagyongazdálkodási,  Városüzemeltetési  és 
Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetője részére,  2005.  évre kitűzött 
prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére és 2006. évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
valamint  Városfejlesztési  és  -üzemeltetési 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

2/e. Beszámoló  a  kommunális  városüzemeltetési  feladatok  2005.  évi 
teljesítéséről
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Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint  Városfejlesztési  és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

2/f. Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  és  az  ÓZDSZOLG  Kht.  közötti 
2006.  évi  városüzemeltetési  feladatainak  ellátására  vonatkozó 
„Megállapodás” jóváhagyására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint  Városfejlesztési  és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

3/a. Beszámoló  az  Ózdi  SPORTCENTRUM  Közhasznú  Társaság  2005.  évi 
tevékenységéről
Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2006. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: Ózdi SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint Ifjúsági és Sport Bizottságát 
az  előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

3/b. Az Ózdi SPORTCENTRUM Közhasznú Társaság Közhasznúsági jelentése 
az alapító Ózd Városi Önkormányzat részére

Előterjesztő: Ózdi SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint Ifjúsági és Sport Bizottságát 
az  előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

3/c. Javaslat az Ózdi SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetőjének díjazására

Előterjesztő: Polgármester
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A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
valamint  Ifjúsági  és  Sport  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

3/d. Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és az Ózdi SPORTCENTRUM Kht. 
közötti Megállapodás 2006. évi aktualizálására

Előterjesztő: Ózdi SPORTCENTRUM Kht. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint Ifjúsági és Sport Bizottságát 
az  előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

4.) Tájékoztató a kórház szakmai munkájáról és létszámgazdálkodásáról

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

A  Képviselő-testület  felkéri  Egészségügyi, 
Szociális  és  Családügyi  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

5.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház gép-műszerbeszerzésének 2006. évi 
TEKI pályázat benyújtására

Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület  felkéri  Pénzügyi,  valamint 
Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

6.) Beszámoló a 2005. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi Bizottságát 
az  előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére
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7.) Javaslat  a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló értékelés elfogadására

Előterjesztő: Ózd város jegyzője

A  Képviselő-testület  felkéri  Egészségügyi, 
Szociális  és  Családügyi,  Ifjúsági  és  Sport, 
valamint a Művelődési és Oktatási Bizottságát az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

8.) Javaslat a 2006-2008. évi szociális bérlakásokra vonatkozó bérbeadási lista-
tervezet jóváhagyására

Előterjesztő: Lakásügyi Társadalmi Bizottság elnöke

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Lakásügyi 
Társadalmi  Bizottságot  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

9.) Javaslat Ózd város közművelődési koncepciójára

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Művelődési  és 
Oktatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

10.) Javaslat  közoktatási  intézmények  vezetőinek  kinevezésére:  Nevelési 
Tanácsadó, Bem Úti Általános Iskola és Óvoda

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Művelődési  és 
Oktatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

11.) Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről

Előterjesztő: Ózdi Súlyemelő és Fitness Club elnöke
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A Képviselő-testület felkéri az  Ifjúsági és Sport 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző hét hétfői napja

JÚNIUS 8.

Ünnepi testületi ülés

(„VIII. Ózdi Napok” keretében)

JÚLIUS  27.

1.) Ózd Város Önkormányzatának …../2006. (….) számú rendelet-tervezete a 
vásárok  és  piacok  rendjéről  szóló  17/2004.  (IV.15.)  sz.  rendelet 
módosításáról

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  valamint 
Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

2/a. Ózd Város Önkormányzatának …../2006. (….) számú rendelet-tervezete a 
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
Ózd város területén történő végrehajtásáról

Előterjesztő: Ózdi TÁVHŐ  Kft. ügyvezető igazgatója

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  Pénzügyi, 
valamint  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

2/b. Ózd Város Önkormányzatának …../2006. (….) számú rendelet-tervezete a 
távhőszolgáltatás  legmagasabb  hatósági  díjának  megállapításáról  és  a 
díjalkalmazás feltételeiről
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Előterjesztő: Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  Pénzügyi, 
valamint  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

3.) Ózd Város Önkormányzatának …../2006. (….) számú rendelet-tervezete a 
temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV.2.) sz. rendelet 
módosításáról

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezető igazgatója

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  Pénzügyi, 
valamint  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

4.) Beszámoló  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanácsában 
végzett tevékenységről

Előterjesztő: Polgármester

A  Képviselő-testület  felkéri  Ügyrendi  és 
Igazgatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

5.) Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor  Alapítvány 2005. 
évi tevékenységéről

Előterjesztő: Ózdi  Vállalkozói  Központ  és  Inkubátor  Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

6.) Tájékoztató  az  Ózd  Városi  Gazdaságfejlesztő  Iroda  2005.  évi 
tevékenységéről, Ózd város befektetési pozíciójáról
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Előterjesztő: Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

7.) Tájékoztató  a  térség  –  kiemelten  Ózd város  –  2005.  évi  munkaerőpiaci 
helyzetéről, továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről

Előterjesztő: BAZ Megyei Munkaügyi Központ Ózdi Kirendeltség vezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

8.) Javaslat Ózd város ifjúságpolitikai koncepciójára

Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság
Művelődési és Oktatási Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Ifjúsági  és  Sport, 
valamint  Művelődési  és  Oktatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

9.) Tájékoztató a városban működő középiskolák helyzetéről

Előterjesztők: érintett iskolák igazgatói

A  Képviselő-testület  felkéri  Ifjúsági  és  Sport, 
valamint  Művelődési  és  Oktatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

10) Beszámoló a Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság munkájáról

Előterjesztő: Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Városfejlesztési  és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

11.) KÖZMEGHALLGATÁS
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Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző hét hétfői napja

SZEPTEMBER 21.

1.) Tájékoztató Ózd város 2006. évi költségvetésének I. félévi teljesítésére

Előterjesztő: Polgármester

A  Képviselő-testület  felkéri  valamennyi 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

2.) Tájékoztató az ISPA projekt Ózd térségében megvalósuló elemeiről

Előterjesztő:  ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  valamint 
Pénzügyi  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

3.) Tájékoztató Ózd város helyi autóbusz közösségi közlekedés helyzetéről 

Előterjesztő: Borsod Volán Személyszállítási Rt. vezérigazgatója

A Képviselő-testület felkéri Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

4.) Javaslat  „Ózd  Város  Díszpolgára”  kitüntető  cím  és  „Ózd  Városért” 
kitüntető díj adományozására

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Ügyrendi  és 
Igazgatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

5.) Beszámoló az egészségügyi alapellátás működtetéséről

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

147



A  Képviselő-testület  felkéri  Egészségügyi, 
Szociális  és  Családügyi  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

6.) Beszámoló a Művelődési és Oktatási Bizottság munkájáról

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Művelődési  és 
Oktatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

7.) Tájékoztató  az  Ózdi  Kerékpáros  Egyesületben  folyó  munkáról,  az  elért 
eredményekről

Előterjesztő: Ózdi Kerékpáros Egyesület elnöke

A  Képviselő-testület  felkéri  Ifjúsági  és  Sport 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

8.) Tájékoztató az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról, 
pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

A  Képviselő-testület  felkéri  Kisebbségi 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

9.) Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2006. évben végzett munkájáról

Előterjesztő:Közrendvédelmi Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Közrendvédelmi, 
valamint  Kisebbségi  Bizottságát  az  előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző hét hétfői napja
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OKTÓBER….

A képviselő-testület alakuló ülése

NOVEMBER  30.

1.) Ózd Város Önkormányzatának ……/2006. (…..) számú rendelet-tervezete 
a közterületekről szóló 16/1994. (VII.1.) számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  Pénzügyi, 
valamint  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

2.) Ózd Város Önkormányzatának ……/2006. (…..) 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

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
valamint  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

3.) Javaslat Ózd város 2007. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Polgármester

A  Képviselő-testület  felkéri  valamennyi 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

4.) Tájékoztató  Ózd  város  2006.  évi  költségvetésének  I-III.  negyedévi 
teljesítéséről

Előterjesztő: Polgármester
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A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi Bizottságát 
az  előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

5.) Tájékoztató a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 
végrehajtásáról

Előterjesztő: ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési,  valamint 
Pénzügyi  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

6.) Beszámoló az Almási Balogh Pál Kórház gazdasági-pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

A  Képviselő-testület  felkéri  Egészségügyi, 
Szociális  és  Családügyi  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

7.) Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club helyzetéről

Előterjesztő: Ózd Városi Férfi Teke Club elnöke

A  Képviselő-testület  felkéri  Ifjúsági  és  Sport 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

8.) Beszámoló  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanácsában 
végzett tevékenységről

Előterjesztő: Polgármester

A  Képviselő-testület  felkéri  Ügyrendi  és 
Igazgatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző hét hétfői napja
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DECEMBER  21.

1.) Ózd Város Önkormányzatának …../2006. (….) számú rendelet-tervezete a 
víz  és  csatornadíjak  megállapításáról  szóló  6/1994.(III.12.)  sz.  rendelet 
módosításáról

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

2.) Ózd Város Önkormányzatának …../2006. (….) számú rendelet-tervezete a 
települési  folyékony  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  33/2001. 
(XII.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő:  Ózdi Víz és Csatornamű Kft. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

3.) Ózd Város Önkormányzatának …../2006. (….) számú rendelet-tervezete a 
köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: ÓHG Kft. ügyvezetője

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

4.) Ózd Város Önkormányzatának …../2006. (….) számú rendelet-tervezete a 
helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Előterjesztő: Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság
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A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

5.) Ózd  Város  Önkormányzata  2006.  évi  költségvetési  rendeletének 
módosítására vonatkozó előterjesztés jóváhagyása

Előterjesztő: Polgármester

A  Képviselő-testület  felkéri   valamennyi 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

6.) Javaslat a Képviselő-testület 2007. évi munkatervére

Előterjesztő: Polgármester

A  Képviselő-testület  felkéri  Ügyrendi  és 
Igazgatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

7.) Javaslat  a  Köztisztviselők  teljesítményértékelésének  alapját  képező 
önkormányzati célok meghatározására

Előterjesztő: Polgármester

A  Képviselő-testület  felkéri  Ügyrendi  és 
Igazgatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

8.) Javaslat  az  Ózd  Városi  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóság 
teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározására

Előterjesztő: Polgármester

A  Képviselő-testület  felkéri  Ügyrendi  és 
Igazgatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

9.) Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzatának  Közterület-Felügyelete 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok meghatározására
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Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület felkéri Városfejlesztési és –
üzemeltetési,  valamint  Ügyrendi  és  Igazgatási 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

10.) Tájékoztató az ÓZDIÁK Önkormányzat munkájáról

Előterjesztő: ÓZDIÁK elnöke

A  Képviselő-testület  felkéri  Művelődési  és 
Oktatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

11.) Javaslat  Ózd  város  szociális  szolgáltatástervezési  koncepciójának 
felülvizsgálatára

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság

A  Képviselő-testület  felkéri  Egészségügyi, 
Szociális  és  Családügyi  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző hét hétfői napja

21.) napirend

Beszámoló  az  Ózd Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanácsban végzett 
tevékenységéről

Benedek  Mihály elmondja,  bár  egy  évben  két  alkalommal  kellene  az  Ózd 
Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanácsában  végzett  munkáról 
beszámolni, de ebben az évben  fogadják el, hogy egy beszámoló kerül a testület 
elé. Ennek azaz oka, hogy a Kistérség Többcélú Társulás megalakulása körül is 
voltak  nehézségek,  hiszen  29  polgármester  ült  össze  egy  teremben  és  a 
megállapodások,  megegyezések   elhúzódtak.  A  beszámolóban 
megfogalmazottak igazolják, hogy a megalakulás nehézségei  után a Többcélú 
Társulás  Társulási  Tanácsnak vannak olyan eredményei,  amelyekre mindenki 
büszke lehet.  Büszke lehet  arra, hogy a szociális ágazatban, az oktatásban,  a 
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fejlesztésben, a belső ellenőrzésben egyezségre jutottak és így a települések az 
ott élőknek színvonalasabb szolgáltatást tudnak majd nyújtani. Az Ózd Kistérség 
Többcélú  Társulás  Társulási  Tanácsa  elvégezte  a  maga  elé  kitűzött  célokat. 
Elmondható,   azok  a  polgármesterek  is  jó  szívvel  gondolnak  most  már  a 
társulásra akik féltették függetlenségüket. Hangsúlyozza, -  bár ebben az évben 
ez az első beszámoló a végzett munkáról - minden   olyan döntés a testület elé 
került,  amelyet a társulás hozott  és a testület azt minden esetben jóváhagyta. 
Megállapítható,   a  nehézségek után egy jól  működő társulásról  beszélhetnek. 
Úgy gondolja,  a jövőre nézve még tovább fog erősödni a társulás és így még 
több feladatot tudnak majd ellátni, amely a kistérségben élők megelégedését is 
kiválthatja. Szeretné elmondani,  a legutolsó eredmény az a tegnapi nap, amikor 
egy  15  fős  közösségi  buszt  sikerült  pályázat  útján  nyerni.  A papírmunkák 
elintézésre  kerültek  és  így  ez  a  busz  a  közoktatási  és  szociális  feladatok 
ellátására vehető majd igénybe. Megjegyzi, elég sokan pályáztak, de sikerült a 7 
nyertes közé bekerülni. Kéri a testületet hagyja jóvá  a beszámolót.

Dr. Horogh Lajos megjegyzi, 2002. novemberében  mikor a testület megkezdte 
tevékenységét   két  új  tevékenységi  körrel  találkoztak,  amely addig nem volt 
jellemző.  Az  egyik  az  UNIÓ  fogalma,  a  másik  pedig  a  többcélú  társulás 
létrehozása.  Mind  a  két  feladat  újszerűséget  jelentett,  ezért  ezeknek  a 
feladatoknak a  megszervezése,  a  kezdeti  lépések megtétele  nem volt  könnyű 
dolog.  Megítélése  szerint  Ózd  jól  vizsgázott.  Az  Unió  adta  lehetőség 
kihasználását  rövid  időn  belül  sikerült  jól  megoldani  és  figyelembe  véve  a 
kormányfő  legutóbbi  munka  meghatározását  2007-2013  közötti  költségvetés 
időszakára  terjedően  újabb  távlatokat  nyit  ezen  a  területen.  A maga részéről 
szkeptikus  volt,  nem  tudta  elképzelni,  hogy  29  település  vezetői  hogyan 
találnak  közös  feladatokat  és  hogyan  hoznak  majd  létre  eredményt.  A 
beszámolót  olvasva megállapítható,  a  29 település megtalálta  azokat  a  közös 
pontokat,  ahol  kezdetben  bátortalanul,  de  később  egyre  határozottabban 
merítette  ki  az  együttműködésben  rejlő  lehetőségeket.  Nagyon  sok  területen 
lehet  találkozni  az együttműködés eredményeivel,  amely véleménye szerint  a 
jövő szempontjából  rendkívül  gyümölcsöző és kedvező lesz.  Ózdnak vannak 
adottságai.  Ózd  kereskedelmi  központ  volt.  Egészségügyi  központ,  mert  a 
kórház rendelő intézetének korszerűsítésével a térség egészségügyi ellátását meg 
tudja oldani.  Oktatási  központ is,  hiszen beindulhat  a városban két  szakon a 
főiskolai  képzés.  Kulturális  központ  Ózd,  hiszen  szép  eredményeket  tudnak 
felmutatni. Úgy gondolja, hogy a város sport terén is központ lehetne. A kezdeti 
lépések  nem  lehettek  volna  eredményesek,  ha  az  ózdi  önkormányzat  és  a 
polgármester nem vállalta volna magára a munka oroszlán részét. Ha nem erre 
az  önkormányzatra  és  nem erre  a  polgármesterre  hárult  volna  a  feladat  nem 
tudtak volna ilyen eredményeket elérni. Jól sikerült annak a megoldása is, hogy 
a 29 különböző polgármestert  a közös cél érdekében felsorakoztassák. Közös 
cél, hogy a település a magyar iparban ismét magára találjon és méltó legyen 
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régi hírnevéhez. Nagyon örül a maga részéről ennek az eredményes munkának 
és sok sikert kíván a továbbiakban.

Rontó  József az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanács  olyan 
folyamat elindítója, amely pozitív és a jövőt szolgáló tevékenység. Fel kívánja 
hívni azonban a testület figyelmét, hogy az Ózdi Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási  Tanácsának  döntés  előkészítő  javaslattételi  funkcióját  erősíteni 
kellene. Meggyőződése, hogy ez determinálólag hatna a közvéleményre is, ami 
ennek  a  társulásnak  a  megítélését,  tekintélyét  pozitívan  befolyásolná.  A 
javaslattételi dolgokban való eszmecsere, beszélgetés az amit bővíteni lehetne a 
jövőben.

Kovács Béla megjegyzi, év elején részt vett egy szópárbajban amelyben hellyel 
közzel  igaza  lett  és  el  kell  mondania  irigy  bizonyos  vonatkozásban.  Ilyen 
például  a  könyvtár  kialakítása,  hiszen  Sajónémeti,  Sajómercse,  Uppony 
települések  lélekszámban  kisebbek  mégis  könyvtár  vonatkozásában  jobb 
helyzetbe kerültek, nehezményezi továbbá, hogy nem kerültek bele a tele-ház 
programjába  sem.  Szeretné,  ha  ezek  a  hiányosságok   az  ő  településén  is 
megoldódnának.      

Berki Lajos elmondja,  mint a közmunka program  vezetője járja a 29 települést 
végezve a pályázatok útján nyert  munkákat.  Véleménye szerint  a közmunka-
programnak  van  jövője,  hiszen  a  jelenlegi  közmunka-program egy  hónappal 
kitolódott, ami azt jelenti, hogy nem 2006. május 31-ig tart, hanem 2006. június 
30-ig  fognak dolgozni az emberek. Az eredményeket tekintve súlya van az Ózd 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett munkának, hiszen a 
minisztériumban és a különböző helyeken csak eredményről tudnak beszámolni. 
Megjegyzi,  a  társulás  a  roma  kisebbség  munkáját  is  elősegíti,  hiszen  a 
településen  lévő  önkormányzatokkal  szinte  szoros  kapcsolatban  állnak.  Ez  a 
jövő zenéje és megköszöni a társulásnak, mert kapnak arra lehetőséget, hogy a 
közmunkaprogramot 7 hónapra minden évben megvalósíthatják.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

287/KH/2005.(XII.20.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanácsban 
végzett tevékenységről
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a beszámolót elfogadja.
 

22.) napirend

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

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

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

288/KH/2005. (XII.20.) számú határozat

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

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

-.-.-

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

-.-.-

Tájékoztató a 2005. november 29. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

23.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

Benedek  Mihály tájékoztatja  a  résztvevőket,  hogy  Obbágy  Csaba  képviselő 
úrnak az volt a kérése - bár 3.-nak jelentkezett – az ő hozzászólása utolsóként 
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hangozzék  el  Kaulics  atya  kérésére.  Kéri,  ezt  tolerálja  a  testület.  A további 
sorrend  változatlan marad.
 
Fazekas Zoltán  két dolgot szeretne hozzászólása előtt előre bocsátani. Az egyik, 
a  közelgő  karácsonyi  ünnepek  előtt  kellemesebb  témáról  szeretett  volna 
beszélni.  A másik dolog pedig, hogy nem utasításra vagy valamilyen felsőbb 
főnöki  észrevétel  miatt  kívánja  megtenni  hozzászólását,  hanem  saját  szabad 
akaratából  és  elhatározásából  fogalmazta  meg a  gondolatokat.  „A TV műsor 
morgójára” címmel egyik, a múlt hét december 16-án adásba kerülő „Fogadó 
óra” című műsorról szeretne néhány szót ejteni, melyben polgármester úr volt a 
meghívott vendég. A műsor egy jelentős részében a Fidesz helyi szervezete által 
terjesztett röplappal foglalkozott, melyben elhangzott néhány félre érthető, nem 
a valóságnak megfelelő állítás, ha úgy tetszik csúsztatás,  melyre szeretne két 
okból is  reagálni. Egyrészt a műsor első részében jelentkezett hozzászólásra, fel 
is  vették  elérhetőségét,  de  nem  kapcsolták  be  a  műsorba,  másrészt  pedig 
továbbra is úgy gondolja, hogy a város közvéleményének hiteles tájékoztatására 
továbbra is szükség van. Nem TV kritikus és így nem is a műsor szerkesztésével 
kíván foglalkozni,  csak néhány gondolattal.  Polgármester  úr  a szóró lap első 
részével kapcsolatosan azt mondta,  nincs hivatalos tudomása az ellene és társai 
ellen  folyamatban  lévő  nyomozásról  csak  úgymond  informálisan.  Ez  azért 
furcsa, mert emlékszik egy lakossági fórumra úgy szeptember környékén, ahol 
azzal  kezdte  nagyobb  közönség  előtt  tájékoztatását,  hogy  éppen  a  Borsod 
Megyei  Főügyészségről  jön,  ahol  az  ellene  tett  feljelentéssel  kapcsolatban 
hallgatták meg. Másrészt azért is furcsa ez, mert a kijelölt nyomozó hatóság a 
jegyző úr útján már számos hivatali dolgozót és képviselőt tanúként beidézett és 
hallgatott ki  többek között őt is. A nyomozás elrendeléséről szóló okiratot ha 
szükséges fel tudja olvasni. A műsorban továbbra is zavarta, hogy az ellenzéket 
csak egy piszkálódó, semmivel egyet nem értő társaságnak tartja, holott Önök új 
stílust  akarnak  vagy  akartak  megvalósítani  a  város  irányításában.  Ezzel 
kapcsolatban  kérdezi,  hogy  a  bizottságok  megalakítása,  a  külső  szakértők 
elutasítása,  intézményvezetők idő előtti  leváltása,  új  vezetők pályázat  nélküli 
kinevezése,  jogsértő  vagyon-  és  üzletrész  értékesítések  jelentik-e  ezt  az  új 
stílust? Polgármester úr azt is említette, hogy a testületi határozatokkal szemben 
a Közigazgatási Hivatal nem tett észrevételt. Ez valótlan állítás, hiszen ha jól 
emlékszik  két  alkalommal  is  tárgyalták  a  Közigazgatási  Hivatal  testülethez 
címzett kifogásait. Nem is beszélve az Állami Számvevőszék jelentéséről, amely 
megállapításait éppen az elmúlt ülésen igyekeztek kisebbíteni. Polgármester úr 
ismét 800 új  munkahelyről  beszélt,  ami ebben a ciklusban növeli  az itt  élők 
foglalkoztatását.  Kérdezi,  hogy ez  a  szám mennyiben megalapozott,  mert  az 
egyébként  a  megváltozott  munkaképességű  embereket  foglalkoztató  JUVITA 
KHT elismerésre méltó tevékenységén kívül, ami 200-250 főt érint többről nem 
tud  és  véleménye  szerint   merész  az  a   feltételezés,  hogy  a  jövőre  nyíló 
hipermarketek  500-600 új  dolgozót  fognak tudni  majd   alkalmazni  a  nélkül, 
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hogy  egyéb  vállalkozások  foglalkoztatott  létszáma  ne  csökkenjen.  Végezetül 
elmondja, hogy az is elhangzott a műsorban, amely nem tudja a szóró lap vagy 
más  egyéb  hatására,  de  a  polgármester  úr  szerint  volt  olyan  befektető  aki 
beruházni szándékozott a városban, de tudomást szerezve az ellenzékről vagy a 
város vezetése ellen folyó vizsgálatról elállt szándékától. Kéri a polgármester 
urat,  hogy  itt  és  most  nevezze  meg  ezeket  a  befektetőket  címmel  és 
elérhetőséggel, mert szeretne utána járni annak igaz-e ez az állítás vagy netán 
csak kampányfogásról van szó. Majd mindezektől függetlenül a testület minden 
tagjának békés boldog ünnepeket kíván.

Benedek  Mihály válaszában  hangsúlyozza,  nagyon  sajnálta,  hogy  erre  az 
irományra  ilyen  sok  időt  kellett  fecsérelni  a  TV műsorból  és  nem volt  elég 
egyszer elolvasni még ott is szót kellett róla ejteni. Igen ott azt mondta, hogy 
hivatalosan  nincsen  tudomása.  Véleménye  szerint  a  hivatalos  tudomás  azt 
jelenti,  kap  az  ember  egy  papírt,  amelyben  tájékoztatják  arról,  hogy  ellene 
vizsgálatot rendeltek el. Ilyen papírt nem kapott, ezért csak informális a tudása. 
A Megyei Közigazgatási Hivatalnak csak a képviselő testület pár tagja által tett 
beadvány után  volt kifogása, amely határozatokat már jóval előtte eljutatott a 
testület a Közigazgatási Hivatalnak. Tehát csak a bejelentés után vette elő újra 
azokat a határozatokat, amelyeket már korábban eljuttatott a testület. A további 
kérdésre  válaszolva  megjegyzi,  a  testület  nem  hatalmazta  fel  arra,  hogy  a 
képviselő úrnak vagy bárkinek kiadja annak a nevét és címét, aki nem kíván a 
27 hektáros területen befektetési  céllal  területet  vásárolni,  mert  nem szeretne 
abba a hibába beleesni, hogy vizsgálják őt is. Ettől  a befektetőnek komolyabbak 
a szándékai. Az Állami Számvevőszék vizsgálatról elmondja egy önkormányzati 
hírlapban  vagy  újságban  megjelent,  hogy  több  önkormányzatnál  is  végzett 
vizsgálatot és ott is hasonló megállapításokat tett mint Ózdon. Vállalja, mondta 
azt is, hogy a ciklus végére megvalósítják azt a munkahely-teremtési programot, 
amelynek végén 800 új  munkahely fog létrejönni,  mert  az  Interspár,  Família 
Center és a Tesco áruház az Ön által is örömmel fogadott JUVITA KHT-n túl 
további 500-600 új munkahelyet fog teremteni. Tájékoztatja a testületet továbbá 
arról is, hogy tárgyalnak olyan befektetővel, aki nemcsak a kereskedelemhez, 
hanem az iparhoz közel álló munkahelyet is kíván ide telepíteni. Nem titok Dr. 
Babus Magdolna ügyosztályvezető asszony meg tudja  erősíteni, hogy egy ipari 
késeket  gyártó  vállalkozásnak  is  nagyon  kedvező  ajánlatot  tettek   és  csak 
remélni tudja, hogy ez a cirkusz ami a városban most megfigyelhető nem fogja 
őt is elvadítani.  Elmondta már, de itt  is szeretné megerősíteni,  a Fidesz Ózdi 
Szervezete  által  kiadott  röplap  vizsgálata  után  a  jogi  képviselő  javaslatára 
feljelentést  tesz,  amelyben  kéri  a  jó  hírnevének  csorbítására  tett  kísérletet 
állítsák helyre, vizsgálja meg a független bíróság. Azt gondolja, hogy amit 2002-
ben mondott ahhoz mindig tartotta magát és ha valaki politikusnak tartja magát, 
akkor vállalja annak következményeit  is.  Véleménye szerint 8 évi parlamenti 
képviselőség  után  joggal  kérheti  a  polgármesterré  választása  után  a  testület 
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valamennyi tagját hagyják a hivatalon kívül politikai ambícióikat és a városért 
szövetkezzenek. Megjegyzi most is vannak képviselők, akik nem akartak akkor 
sem és azóta sem társai lenni és azon dolgozni, hogy a város fejlődését előre 
mozdítsák. Hangsúlyozza, akik – többséggel  arra szövetkeztek, hogy komolyan 
véve  ezt  a  megbízatást,  amellyel  a  város  lakosságának  többsége  megbízta  – 
mindent  megtesznek annak érdekében,  hogy egy új  stílusban,  egy új  módon 
próbálják  fejlődési pályára állítani  a várost. Állítja, egy évvel a választások 
előtt sikerrel tevékenykedtek. Ebben az ügyben – minden ellenkező híresztelés 
ellenére  –  visszautasítja  azt  a  rosszindulatú  megjegyzést,  hogy  „tesz”  az 
ellenzékre.  Véleménye  szerint  a  legnagyobb  bűn  az  ha  valaki  az  ellenfelet 
lebecsüli. Éppen ezért sem a Fideszt, sem pedig a köré szerveződő egyéb más 
politikai  formációkat  nem  áll  szándékában  lenézni.  Vannak  olyan  emberek 
akikkel  annak  ellenére,  hogy  a  Fidesz  tagjai  elég  jó  viszonyt  és  talán  még 
beszélő emberi kapcsolatot is tud ápolni. Szükségesnek tartja azt is elmondani, 
sose akadályozta meg az ki melyik politikai formáció tagja. Az emberi kapcsolat 
sokkal jobban vezérli mint a politikai hovatartozás és mindig próbálta az egyéni 
érdekeit  a  közösség  érdekei  mögé  szorítani,  amelyet  elvár  –  joggal  – 
mindenkitől.

Nyerges  Tibor szeretne  egy  mondatot  az  előző  hozzászólással  kapcsolatban 
mondani.

Benedek Mihály kéri képviselő urat, hogy saját hozzászólását kezdje el.

Nyerges  Tibor kérdése,  polgármester  úr  akkor  nem  engedi  meg  az  egy 
mondatot?

Benedek Mihály válasza, nem.

Nyerges  Tibor megköszöni  a  jóindulatot  és  az  együttműködést.  Elmondja, 
hozzászólása arról szól, hogy Ózd város közvéleményét élénken foglalkoztatja 
az  vajon  hogyan  alakul  a  4  sebészorvos  helyzete,  mert  ez  nagymértékben 
befolyásolhatja az itt  élők egészségügyi ellátását.  A legutóbbi testületi  ülésen 
polgármester úr olyan tájékoztatást adott,  amely megnyugtatónak tűnt.  Abban 
béremelési  ajánlatról  is  szó volt.  Egyrészt  az  iránt  érdeklődne konkrétan mit 
takart ez a béremelési ajánlat, amelyről polgármester úr említést tett. Megjegyzi 
az ő  információja szerint ez konkrétan arról szólt, hogy az orvosok váljanak 
vállalkozóvá  és  a  jelenleg  a  közalkalmazottak  után  fizetett  járulék  –  ami 
összesen  32%-ot  tesz  ki  –  őhozzájuk kerülhet  és  ezt  követően ez  tekinthető 
béremelésnek. Úgy gondolja,  egy közalkalmazottnak - aki hosszú évtizedeket 
húzott  le  a szakmájában nem is akármilyen színvonalon és az ózdi  sebészek 
ismertsége nemcsak a térségben, hanem távolabbi területeken is igen komoly – 
nem igazán olyan ajánlat, amelyet bárki el tudna fogadni. Kérdése polgármester 
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úrhoz,  azóta  történt-e  előrelépés,  amely  megnyugtathatja  azokat  a  betegeket, 
akik mindig nagy bizalommal fordultak azokhoz a sebészekhez, akikről az imént 
beszélt. Köszöni a választ és reméli megnyugtató lesz.

Benedek Mihály válaszként  előadja,  valószínűleg tisztelt  képviselő úrnak lett 
volna  ideje  a  tájékoztatót  átlapozni  a  november  29-e  óta  eltelt  fontosabb 
eseményekről.  Ebben  szó  esik  a  sebészorvosokkal  történt  tárgyalásokról. 
Szeretné hangsúlyozni,  ez  a  javaslat  nem a fenntartó  önkormányzat  részéről, 
hanem a kórház menedzsmentjétől érkezett. Leszögezi, hogy egy bértárgyalásba 
nem kíván a  fenntartó  önkormányzat  egyik  képviselője  sem,  de  komolyan a 
képviselő-testület sem beleszólni. A legutolsó információja szerint – amely ebbe 
a tájékoztatóba le van írva – holnap, azaz december 21-én 14 órától lesz egy 
összdolgozói értekezlet, amelyen részt vesz és találkozik a sebészorvosokkal is. 
Megjegyzi, arra szeretné biztatni a kórház menedzsmentjét és azt tudja javasolni 
a  sebészorvosoknak is,   –  akikről  szintén  neki  is  jó  a  véleménye –,  hogy a 
megegyezés felé terelődjön a tárgyalást menete. Döntési jogosítványa a kórház 
gazdálkodását  illetően,  -  de  ezt  Önnek  nagyon  jól  kell  tudnia  -  nincs.  Azt 
gondolja, hogy  a lehetőségek határáig elmenve próbáljanak megegyezésre jutni. 
Azt  viszont  senkitől  nem  fogadja  el,  hogy  egy  intézmény  feszültségét  az 
önkormányzatra  próbálja  áthárítani  és  sem békebíró,  sem pedig  igazságosztó 
szerepében nem kíván a képviselő-testület  nevében részt  vállalni.  Véleménye 
szerint mindenkinek el kell dönteni hogyan tovább, az önkormányzat a kórházért 
felelős. Azt viszont nem vállalhatja fel sem egy polgármester, sem pedig egy 
fenntartó önkormányzat, hogy egy tortúra elindítójának kezdeményezője legyen, 
mert  akkor  jöhet   a  harmadik,  negyedik  probléma akkor,  amikor   75%-ot  a 
kórház  költségvetésén  belül  a  bérköltség  képvisel.  Nem  szabad  szem  előtt 
téveszteni,   nagyon  sok  orvos,  ápoló,  portás  és  egyéb  kiszolgáló  személy 
dolgozik a kórházban, akik itt élték le az életüket és nagyon sokat tettek ezért az 
intézményért. Tehát holnap is azt fogja kérni,  közeledjenek az álláspontok, de 
van egy határ, amit átlépni nem lenne célszerű.

Rontó József  néhány szóban szeretne az önkormányzati ülések formai rendjéről 
szólni,  javaslattal  élni.  A javaslat  célja,  hogy a testület  ülésein ne kerüljenek 
megkülönböztetésre  a  tanácskozási  joggal  meghívott  vendégek.  Ma  is  tanúi 
voltak annak,  hogy a  kórház  igazgatója,  a  Volán igazgató helyettese  itt  ül  a 
nézők között, valamint a szintén tanácskozási joggal meghívott önkormányzati 
dolgozók pedig  az  emelvényen   ülnek.  Ők is  tanácskozási  joggal  meghívott 
emberek. Véleménye szerint nagyon etikátlan ez a dolog. Lehet, hogy másnak 
nem tűnik fel és egy képviselő sem fogja szóvá tenni, de ezt már a TV nézők 
közül  többen  jelezték.  Nem  helyes  így  és  ezt  végig  kell  gondolni. 
Hozzászólásának második részében javasolja  az  ülésrendnek oly módon való 
átalakítását, amely lehetővé teszi az észrevételek, hozzászólások állva történő 
elmondását, mert  egymás iránt, a polgármester iránt, a televízió nézők iránt, a 
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megjelent  résztvevők  iránti  tiszteletnek  ez  lenne  a  minimuma.  A  mostani 
hangosítási rendszer – véleménye szerint – ezt nem teszi lehetővé. Javasolja a 
testületnek, a vezetésnek, hogy gondolkodjon el és döntsön erről a kérdésről, 
mert úgy gondolja így lenne etikus és tisztességes. Szükségesnek tartja azt is 
elmondani,  az  elmúlt  ülés  azzal  ért  véget,  hogy  polgármester  úr  kijelentette 
kockás papírról ne tájékoztassák  félre a lakosságot. Ez a parkolási ügy kapcsán 
történt és most szeretné a rendelkezésre álló dokumentumok alapján elmondani 
a  tényeket.  A  szerződést  626  parkolóra  kötötték,  amely  időközben  334 
parkolóval emelkedett.  Ma jelen pillanatban 970 parkoló szerepel  a városban 
hivatalos tájékoztatás szerint. A tájékoztatás szerint a heti üzemelési idő 62 óra, 
hétköznap és szombaton 11 óráig. A Parking Hungary Kft kimutatása szerint a 
2004-es árbevétel 13 millió 468 ezer forint. 2005-ben az árbevétel 21 millió 281 
ezer  forint,  amely  5,8%-os  kihasználtságot  jelent.  Ez  azt  mutatja,  hogy  57 
parkoló  a  nap  minden  órájában  foglalt,  a  többi  pedig  üres,  vagy  minden 
parkolóban 36 percig tartózkodik egy autó és 10 órát pedig üres. Véleménye 
szerint nincs az országban még egy olyan város, ahol ilyen arányszám mellett 
parkoló  működne.  A bérleti  díj  esetében egy parkolóhely  napi  bérleti  díja  4 
forint  12  fillér,  egy  parkolóhely  egy  órai  bérleti  díja  41  fillér.  10  %-os 
kihasználtság  esetén  az  összes  bevétel  3,3%-a,  20  %-os  kihasználtságnál  a 
bevétel 1,66%-a, 30 %-os kihasználtság esetén a bevétel  1,1%-a. Tehát olyan 
bérleti szerződést kötött az önkormányzat, amely a legalacsonyabb kihasználtság 
esetén is biztosítja a bérlőknek a bevétel 94%-át. Véleménye szerint ezeket a 
számításokat  el  tudja  végezni  egy  általános  iskolában  tanuló  6.  osztályos 
gyermek is, igaz ők még nem politikusok.  Megjegyzi, ezek az adatok mindenki 
előtt  világossá  teszik,  hogy nem indokolt  a  parkoló  működtetése  ilyen  %-os 
kihasználtság mellett, ha ez  igaz. Márpedig a bevételek szerint így van. A másik 
dolog  pedig,  hogy  nem lehet  ilyen  bérleti  díjjal  a  parkolókat  kiadni  nem is 
beszélve arról mit jelentett ez a lakosság körében és mit jelentett a 3500 aláírás. 
Kezdeményezését továbbra is fenntartja: a Parking Hungary Kft-vel a szerződést 
azonnali hatállyal fel kell mondani, mert súlyosan sérti a Polgári Törvénykönyv 
szerződésekre vonatkozó előírásait és a lakosság alapvető érdekeit is. Azt, hogy 
ki  képviseli  jól  a város és a közösség érdekeit  azt  nem a képviselők, nem a 
polgármester fogja kinyilatkoztatni, hanem el fogják dönteni azok az emberek, 
akik szavazni fognak. Majd a következőket idézi az önkormányzat programjából 
„Munkánkat a legteljesebb nyilvánosság mellett kívánjuk végezni. Igényeljük a 
társadalmi  párbeszédet,  a  folyamatos  érdekegyeztetést.  Célunk  olyan 
önkormányzat létrehozása, amely nem a saját, hanem a köz érdekeit szolgálja. 
Megköveteljük  a  jogszabályok  tiszteletét,  intézményeink  működésében  a 
szakszerűséget, az átláthatóságot és az ellenőrizhetőséget.” Szeretné ha ez mind 
így  lenne,  mert  akkor  kevesebb  lenne  a  vita,  a  meg  nem  értés,  az  olyan 
kinyilatkoztatás, ami  arról szól hogy hogyan minősítjük a másikat és nem arról, 
hogy hogyan jól tovább.
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Benedek Mihály a hozzászólás első részére vonatkozóan kéri, hogy a képviselő 
úr  az  általa  javasolt  ülésrend  megváltoztatására  készítsen  előterjesztést, 
határozati  javaslatot,  amelyet  a  bizottságok meg fognak tárgyalni  és  bölcsen 
eldöntik támogatják-e  az Ön által szóban ismertetetteket. Hozzászólás második 
részére  –  mivel  az  vélemény  volt  –  nem  kíván  véleménnyel  reagálni.  Azt 
azonban elmondja, hogy 2002-ben is döntöttek és 2006-ban is dönteni fognak a 
választók.

Dr. Horogh Lajos szeretné elmondani, hogy 30 év egy város életében nem nagy 
idő, mégis az elmúlt 30 évben rendkívüli változások következtek be. A 80-as 
években  még  Ózd  egy  iparilag  fejlett  központú  hely  volt,  ahová  jöttek  az 
emberek, mert megélhetést és megfelelő életkörülményeket találtak. A város a 
vezetőknek és nem a városban élőknek köszönhetően egyik pillanatról a másikra 
nehéz  helyzetbe  került.  Munkahelyek  ezrei  szűntek  meg,  létbizonytalanság, 
munkanélküliség, elkeseredettség, bizonytalanság, kilátástalanság lett úrrá. Nagy 
nehezen azonban leküzdésre került az elvándorlás és bízik benne, hogy fognak 
ide érkezni jól felkészült, hozzáértő szakemberek. Ahhoz, hogy a város tovább 
éljen alapvető feltétel ez a változtatási igény. Véleménye szerint ezért tenni kell. 
Az átbillenés már megtörtént, de továbbra is erősíteni kell  az emberekben a 
hitet, hogy van konkrét elképzelés, van jövője a városnak. Ezt azonban nemcsak 
az ózdiakkal, hanem az országban élőkkel is jól szervezett image felépítés révén 
kell  majd  elérni.  Ózdról  korábban  az  acélgyártás  fellegváraként  beszéltek, 
később  pedig  a  szegénység,  munkanélküliség  megtestesítőjeként,  amely  még 
mindig nyomot hagy a város életében és befolyásolja az embereket a döntésben. 
Mit  is  kell  egy testületnek képviselnie?  Az Ózdon lakók érdekeit,   akaratát, 
amelyek  a  következők:  biztonságos  megélhetés,  biztonságos  létfenntartás  és 
elfogadható életkörülmény. Két feladatban már számos változás következett be. 
Az  emberek  sorsát  3  pillére  építik.  Az  első  az  Országgyűlés  által  hozott 
határozatokra, a második az önkormányzat tevékenységére, a harmadik pedig az 
egyén saját sorsát alakító tevékenységre. Véleménye,  tudnak tenni a városért. 
Alapvető feladat a foglalkoztatás növelése. Ebben az önkormányzat annyit tud 
tenni, hogy létrehozza azokat a feltételeket, amelyek révén a vállalkozók Ózdra 
jönnek és embereket foglalkoztatnak. Lényegesebb feladat az életkörülmények 
javítása. Ezen a területen több tennivaló van és többet is tudnak tenni. Nagyon 
fontosnak  tartja  azt,  hogy  a  peremkerületek  sorsa  is  rendeződjön.  Ez  nem 
egyszerű dolog, mert a peremterületeken nagyon nehéz volt az eddigi pályázati 
rendszerben beiktatandó dolgokat  megtalálni,  pályázati  lehetőségeket  keresni, 
mert  nem  volt  rá  mód.  Az  oktatásban,  a  különböző  intézményekben 
elhelyezkedők lehetőségei nagyobbak voltak. Fontosnak tartja, hogy az Ózdon 
élő  szegény  emberek  sorsát  javítsák.  A  harmadik  pillérben  az  egyéni 
tevékenység is  nagyon fontos.  Magyarországon senki  se  várja  el,  hogy kész 
tények és kész körülmények segítsék a munkát. Az egyénnek is feladatot kell 
vállalnia,  amely  nem  nagyon  van  meg.  Mit  kellene  tenni  a  munkahelyek 
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teremtése  terén?  Ózd  megközelíthetőségét  javítani  kell,  amelyre  az  Unió  ad 
majd  lehetőséget,  de  szerepel  az  elkerülő  utak  megépítése  és  a  megfelelő 
útfejlesztési  tervek  a  kistérségi  anyagban  is.  Nagyon  fontos  a  szakképzett 
munkaerő biztosítása, mert  ez Ózdon igen nagy gond. Jó szakembereket kell 
képezni  és  ennek  elősegítése  érdekében  az  alsó-  és  középfokú  oktatás 
színvonalát is emelni kell. Jól kapcsolódik ehhez a felsőfokú képzés is. Ha nincs 
megfelelő munkaerő nem fog idejönni vállalkozó. Lényeges az is, hogy azokat 
az  infrastrukturális  lehetőségeket  is  biztosítani  tudják,  ami  egy  vállalkozás 
zavartalan  működéséhez  szükséges.  Fontosnak  tartja  az  életkörülmények 
javításánál azokat a programokat amikről már eddig is beszéltek. Sajnos az idő 
rövidsége miatt nem tudja az elképzeléseit kifejteni, de reméli legközelebb lesz 
rá  mód.  Szükségesnek  tartja  azt  is  elmondani,  hogy  a  karácsony  különösen 
azoknak az embereknek a hangulatát és életét befolyásolja, akiknek az évei meg 
vannak számlálva és nem biztos, hogy sok karácsonyt fognak már megélni. A 
másik ami a hangulatát befolyásolja, hogy - bár lesz még  egy  ülés – így együtt 
decemberben a testület  soha sem lesz már a választások miatt. Tehát ilyenkor 
vissza kell tekinteni az elmúlt évekre és átérezni a következő közel 10 hónap 
felelősségét, hiszen nagyon sok intézkedést kell megtenni, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy 2007-től majd a folyamatosság és az elképzelések megvalósuljanak, 
azok valósággá váljanak. Majd végezetül mindenkinek békés boldog karácsonyt 
kíván.  Szeretné,  ha  minden  ózdi  család  megtalálná  az  ünnep  hangulatát,  jól 
érezné magát és 2006. január 1-jén egy olyan új időszak kezdődne Ózdon, amely 
az elvándorlást megállítaná és az embereket visszahozná a városba. 

Benedek Mihály egyetért  és kéri a képviselő urat, hogy a felsoroltakról – amely 
sok olyan tapasztalatot tartalmaz amiből tanúlságot lehet levonni -  készítsen 
írásban tájékoztatót a testület részére.

Filipcsin Károly elmondja,  Sajóvárkony térségéből megkeresték  és azt kérték 
tőle, hogy egy sötét utcába 2 db lámpatest felszerelésében próbáljon  segítséget 
nyújtani. Polgármester úr megértvén a közölt problémát támogatta ezt, amelynek 
eredményeképp az ÓZDSZOLG KHT felszerelt 2 db lámpatestet kb. százezer 
forint  költségvonzattal.  A lámpák  égnek  és  az  ott  lakók  kérik  tolmácsolja 
köszönetüket  a polgármester úr megértő támogatásáért. 

Benedek Mihály megköszöni az ÓZDSZOLG Kht. munkatársainak is. 

Obbágy  Csaba  is  megköszöni  a  segítséget.  Elmondja  azért  kért  szót,  mert 
számára  igen  megtisztelő  és  kellemes  felkérésnek  szeretne  eleget  tenni. 
Közeledik  a  karácsony és  ebből  az  alkalomból  dr.  Kaulics  László főesperes, 
parókus  úr  felkérésére  egy  ajándékkönyvet  szeretne  minden  képviselőnek  és 
ügyosztályvezetőnek átadni, illetve az ózdi görög katolikus egyházközösségnek 
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olyan falinaptárát, amely a templomukat díszítő ikonok fotóit tartalmazza. Azt 
kéri,  fogadják szeretettel, majd mindenkinek boldog karácsonyt kíván.

Benedek Mihály közérdekű bejelentésként elmondja, hogy 2005. december 28-
án  délelőtt  9,00  órától  testületi  ülés  lesz.  Elsősorban  és  főleg  rendeletek 
alkotásával fognak foglalkozni. A bizottságok azon a napon fél 8, illetve 8 órától 
fognak  ülésezni.  Erről  mindenki  értesítést  fog  kapni.  Mivel  az  országos 
költségvetést tegnap fogadták el és ez befolyásolja a rendeletek elkészítését, így 
az anyagok péntek késő délután állnak majd rendelkezésre. A képviselőknek a 
szokásos módon kerül kiosztásra. Majd szóban is minden képviselő társát nagy 
tisztelettel   meghívja  a  2005.  december  29-én  12,00  órától  a  nagyteremben 
tartandó  óév  búcsúztatóra,  amelyen  a  város  meghatározó  intézményvezetői, 
vállalkozások  vezetői  is  részt  vesznek.  Ezután  mindenkinek  nagyon  boldog 
karácsonyt kíván, az ülést bezárja.

K.m.f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző      polgármester           
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