
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. december 28-
án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli 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,  Strohmayer  László,  Szabóné 
Ottmájer Zsuzsanna, Varga György, Zsolnai Piroska képviselők

Távol voltak: Erdősi János, Soós József, Tartó Lajos képviselő

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

Ügyosztály vezetője
dr. Almási Csaba PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője
Kovács György városi főmérnök 
Krokavecz Györgyné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály 

ügyosztályvezető helyettese
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
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
dr. Kormos Imre ÓZDSZOLG Kht. Felügyelő Bizottság elnöke
Suszter Sándor Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
Terebesi János Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő 

Bizottság tagja
Varga Gyula Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője
Lázár Lajos Ózdi Kézilabda Club elnöke
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető
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Benedek Mihály köszönti a megjelenteket,  megállapítja, hogy a testület ülése 
határozatképes. A kiküldött napirendi ponthoz kapcsolódóan javasolja, hogy a 
4/a.) és 4/b.) napirendi pontokat – „Ózd Város Önkormányzatának …/2005.(…) 
számú rendelet-tervezete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról 
szóló  18/2004.(IV.15.)  számú  rendelet  módosításáról”  és  a  „Javaslat  az 
Önkormányzat és a Parking Hungary Kft. által a fizető parkolók működtetésére 
kötött  üzemeltetési  szerződés  módosítására”  című  előterjesztéseket  –  a  mai 
ülésen  ne  tárgyalják  meg,  mivel  az  idő  rövidsége  miatt  nem  sikerült  kellő 
megalapozottságú  előterjesztést  készíteni.  Az  előterjesztések  egy  későbbi 
testületi ülésen kerülnek majd megtárgyalásra. 

Boda István javasolja, hogy 4.) napirendi pontként tárgyalják meg a „Javaslat az 
Ózdi Kézilabda Club póttámogatására” című előterjesztést.

Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy a meghívó aláírására hamarabb 
került  sor,  mint  az  előterjesztés  elkészítésére,  ennek  ellenére  az  anyagot 
mindenki időben megkapta. Elmondja, Tartó Lajos, Erdősi János és Soós József 
képviselő urak előre bejelentették, hogy a mai ülésen nem tudnak résztvenni. 
Kéri, szavazzanak a módosító javaslatokkal 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 
vásárok  és  piacok  rendjéről  szóló  17/2004.(IV.15.)  számú  rendelet 
módosításáról

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

2.) Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.(…)  számú  rendelet-tervezete  a 
köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

3/a.)Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.(…)  számú  rendelet-tervezete  a 
víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994.(III.12.) számú rendelet 
módosításáról

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője
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3/b.)Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.(…)  számú  rendelet-tervezete  a 
települési  folyékony  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló 
33/2001.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője

3/c.) Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője

4.) Javaslat az Ózdi Kézilabda Club póttámogatására

Előterjesztő: Polgármester

1.) napirend

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

Boda  István ismerteti,  a  rendelet-tervezet  az  ÁFA változás  miatti  korrekciót 
tartalmazza.  Így  az  ÁFA-csökkentés  gyakorlati  elmaradásának 
kompenzálásaként 2006. áprilisában feltehetőleg el lehet tekinteni az esedékes 
díjemeléstől.  A  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet megtárgyalta, elfogadását javasolja.

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

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
39/2005.(XII.29.) számú rendeletét
a vásárok és piacok rendjéről szóló

17/2004.(IV.15.) számú rendeletének módosításáról

1. §

Ózd  Város  Önkormányzatának  a  vásárok  és  piacok  rendjéről  szóló 
17/2004.(IV.15.)  sz.  rendelete  2.  sz.  mellékletének  helyébe  jelen  rendelet 
melléklete lép.
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2. §

Jelen rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.

Melléklet a 39/2005.(XII.29.) számú rendelethez

„2. sz. melléklet a 17/2004.(IV.15.) sz. rendelethez

A piaci, vásári helypénzek, bérleti díjak mértéke
(díjak az ÁFA-t is magukban foglalják)

I. Élelmiszerpiacon alkalmazandó helypénzek

a.) Nemzetőr úti élelmiszerpiac

1. piaccsarnokon belül
- asztal (Ft/nap) 390,-

2. piaccsarnokon kívül
- betonasztal (2 m2), faasztal (1,2 m2) Ft/nap 290,-
- vasasztal (3 m2) Ft/nap 390,-
- asztal nélküli árusítás Ft/m2/nap 130,-
- büfékocsi Ft/nap        1.200,- 
- büfékocsi + szgk. Ft/nap        1.500,-

3. állatok darabonkénti helypénze Ft/db/nap
- liba, kacsa, pulyka, tyúk, szárnyasvad   15,- 
- előnevelt liba, csirke, kacsa, nyúl, galamb   10,-
- naposcsibe, liba, kacsa, kisnyúl     5,-

Az  I/a/3.  díjtétel  alá  eső  áruknak  gépjárművekről,  pótkocsiról,  stb.  történő 
árusítása esetén az üres járművekre megállapított díjtételt is fizetni kell.

I. Járműről történő árusításnál alkalmazandó helypénzek

Nemzetőr úti
- személygépkocsi 560,-
- személygépkocsi utánfutóval 850,-
- tehergépjármű 1 t-ig        1.400,-
- tehergépjármű 3 t-ig        2.000,-
- tehergépjármű 3 t felett        3.900,-
- tehergépjármű pótkocsival        6.500,-
- pótkocsi        2.700,-
- büfékocsi        1.200,-
- büfékocsi + szgk.        1.200,-
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II. Ha a jármű üres állapotban foglalja el a területet (Ft/nap)

- személygépkocsi 400,-
- személygépkocsi utánfutóval 610,-
- tehergépjármű 530,-
- tehergépjármű pótkocsival 900,-
- autóbusz 440,-

E díjtétel az összes piacon és vásáron alkalmazandó.

III. Használtcikk piac és kirakodóvásár

- vasasztal Ft/m2/nap 160,-
- földön történő árusítás Ft/m2/nap 140,-
- sátorban, állványon történő árusítás Ft/m2/nap 140,-
- személygépkocsiról történő árusítás Ft/nap 560,-
- tehergépjármű 3 t-ig Ft/nap 800,-
- tehergépjármű 3 t felett Ft/nap        1.200,-
- büfékocsi Ft/nap        1.200,-
- büfékocsi + szgk. Ft/nap        1.500,-
- személygépkocsi + utánfutóról tört. ár. Ft/nap 800,-

IV. Helyhasználati bérleti díjak

1. Állandó jellegű árusító asztal biztosítása        1.400,-
    (napi helypénz megfizetése mellett) Ft/hó/asztal
2. Állandó terület biztosítása 200,-
    (napi helypénz megfizetése mellett) Ft/m2/hó

V. Szolgáltatási díjak
A  piacokon  helyhasználati  szerződéssel  és  üzlettel  rendelkezők  kötelesek 
működési  költség  hozzájárulást,  ezenkívül  a  vásárcsarnokban  üzletet 
működtetők tetőkarbantartási, tetőfelújítási hozzájárulást fizetni.

1. Tetőfelújítási hozzájárulás (Ft/hó) 650,-
2. Működési költség-hozzájárulás

- élelmiszerpiacon m2/hó 225,-
- kirakodóvásáron, használtcikk piacon m2/hó 170,-
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2.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.(…)  számú  rendelet-tervezete  a 
köztisztasággal  és  települési  szilárd  hulladékkal  összefüggő  tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. számú rendelet módosításáról

Boda  István elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  hosszas  vitát 
lefolytatva  a  rendelet-tervezetet  megtárgyalta  és  2  tartózkodás  mellett  az 
előterjesztésben javasolt 17,7 %-os emelés helyett 10 %-os emelés elfogadását 
javasolja.

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet  megtárgyalta,  a  három  bizottság  véleményét  figyelembe  véve 
támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

Fazekas  Zoltán tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  bizottsági  ülésen  a  szavazás 
során  tartózkodott,  mert  az  áremelés  mértékét,  százalékos  arányát  túlzónak 
tartja,  másrészt  úgy  gondolja,  jogilag  sem helyes,  ha  az  emelést  százalékos 
formában  fogadják  el.  Véleménye  szerint  a  rendeletben  forintban  kell 
meghatározni  a  díjtételeket.  Javasolja,  csak  akkor  döntsön  a  testület,  ha  a 
számadatok forintban meghatározva állnak a rendelkezésükre.

Boda István szerint át lehet számolni a változást.

dr. Babus Magdolna tájékoztatja a testületet, hogy rendeletről van szó, amelyben 
a díjtételeket forintban kell megállapítani.

Benedek  Mihály a  vitát  lezárja,  a  rendelet-tervezetre  vonatkozó  döntést 
felfüggesztik  addig,  amíg  az  ügyvezető  és  az  illetékes  ügyosztály  dolgozói 
átszámolják a százalékokat forintra. 

3/a.) napirend

Ózd Város Önkormányzatának …/2005.(…) számú rendelet-tervezete a víz- és 
csatornadíjak  megállapításáról  szóló  6/1994.(III.12.)  számú  rendelet 
módosításáról

Boda István elmondja, az előterjesztés összeállítása nagy nehézségekbe ütközött, 
mert  a  központi  költségvetés  elfogadásában  meghatározott  plusz  többlet  az 
adatok  újraszámolását  tette  szükségessé.  A  VÍZMŰ  Kft.  már  a  harmadik 
változatot készítette el, mert a számadatok még nem ismertek pontosan. Kéri, 
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hogy az előterjesztés 5. oldalán a 3. változatban néhány számszaki módosítást 
hajtsanak végre. A 9,8 %-os lakossági vízdíj emelés 6,6 %-ra változna, ennek 
ellensúlyozására  a  vízdíjhoz  a  21  Ft/m3  helyett  12  Ft/m3  önkormányzati 
hozzájárulást  vennének  figyelembe.  A  6.  oldal  tetején  az  önkormányzati 
hozzájárulás alakulása ivóvíznél nem 54 Ft/m3, hanem 45 Ft/m3. A 2006. évi 
víz-  és  csatornadíj  alkalmazására  vonatkozó  határozati  javaslat  1.  pontjában 
javasolják,  hogy  az  ivóvíz  szolgáltatásért  a  „központilag  megállapított” 
szövegrész  kerüljön,  a  csatornaszolgáltatásért  pedig  229  Ft/m3.  Javasolják 
továbbá egy 3.) pont beépítését, hogyha az ismert vízdíj-küszöb megállapítható 
lesz, akkor újra testület elé terjesztik az anyagot. Az 1. változat azt takarja, hogy 
az önkormányzat a lakossági vízdíjat nem támogatja és lakossági hozzájárulást 
nem fizet. A 2. változat szerint ha az önkormányzati hozzájárulás 40 M Ft, akkor 
a vízszolgáltatás esetén a lakos által fizetett díj 6,6 %-kal, a csatorna szolgáltatás 
pedig 4,1 %-kal emelkedik. A 3. változatban a 40 M Ft-ot kiegészítenék 52 M 
Ft-ra.  Így  vízszolgáltatás  esetén  a  lakosság  által  fizetett  díj  2,4  %,  a 
csatornaszolgáltatás pedig 4,1 % növekszik. A 40 M Ft feletti 12 M Ft-ot az 
önkormányzat vissza fogja kapni, ha a VÍZMŰ Kft-nél osztalék fizetésére kerül 
sor. Az ÉRV Rt. úgy állapította meg a m3 határokat, hogyha esetleg több község 
is rácsatlakozik a hálózatra, amivel átugranák a m3 szorzót, a helyi VÍZMŰ Kft-
nek  nagyobb  lesz  az  osztaléka.  A  bizottság  a  változtatásokkal  együtt 
egyhangúlag a 3. változat elfogadását javasolja.

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, a módosításokkal együtt elfogadását javasolja. Mint a Felügyelő 
Bizottság  elnöke  elmondja,  a  támogatást  -  amelyet  az  előző  években  is 
megszavaztak a vízdíjhoz -, nem a VÍZMŰ Kft. kapja, hanem a lakosság. Ezt 
nagyon  lényegesnek  tartotta  elmondani,  mert  szeretné,  ha  ez  rögződne 
mindannyiukban. 

Fazekas  Zoltán ismerteti,  a  bizottsági  ülésen  ő  is  támogatta  a  3.  változat 
elfogadását,  mert  úgy  gondolta,  az  abban  szereplő  emelkedés  mértéke 
elviselhető  a  lakosság  számára  és  a  tervezett  infláció  környékén van.  Ennek 
ellenére a határozatba nem az a konkrét szám fog bekerülni, mint ami le van írva 
a  3.  változatban,  hanem a  központi  költségvetésre  való  hivatkozás.  Ezt  csak 
akkor tudja támogatni, ha bekerül a 293 Ft/m3-es vízdíj összeg.

Boda István elmondja, az ivóvíz-szolgáltatás összegét nem tudják a határozati 
javaslat  kipontozott  részére  beírni,  mert  az  összeg  még  változhat.  Ezért 
fogalmaztak úgy, hogy központilag megállapított. 

Benedek Mihály ismerteti, a VÍZMŰ Kft. 338 Ft/m3-rel számolt, ez azonban 
még csak szóbeli információ, ugyanígy a 229 Ft/m3 szennyvízre vonatkozó ár 
is. Az ivóvíz-szolgáltatásért fizetett ár azért nem kerül be a határozati javaslatba, 
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mert ez az összeg még változhat. A lakossági ivóvíz árát az állami támogatás 
mértéke fogja befolyásolni, ezért került kiegészítésre a határozati javaslat egy 
újabb  ponttal,  hogy  a  VÍZMŰ Kft.  a  soron  következő  ülésen  tájékoztatja  a 
testületet az összegről. 

Varga  Gyula megerősíti  a  polgármester  úr  által  elmondottakat  és  azt,  hogy 
semmi  változás  nem  történt  a  bizottsági  ülésen  elhangzottakhoz  képest. 
Ismerteti,  a  lakossági  limit  megállapítása  nincs  írásba  foglalva,  így  ez  azt 
befolyásolja,  hogy  a  378  Ft/m3-es  önköltség  és  a  minisztérium  által 
megállapított limit közötti támogatás mértéke mekkora lesz. Állami támogatást 
nem lehet  igényelni  olyan esetben,  amikor az  önkormányzat  kisebb mértéket 
állapít  meg,  mint  a  limit.  Ezért  nem szabad  beírni  a  338 Ft/m3-es  árat.  Ha 
beírják és közben megváltozik az összeg, akkor újabb rendkívüli ülést kellene 
összehívni,  hatályon  kívül  helyezni  a  határozatot  és  újabbat  hozni. 
Hangsúlyozza, ez a víz árát nem befolyásolja.

Benedek Mihály kérdése Fazekas Zoltánhoz, elfogadja-e a választ.

Fazekas Zoltán elfogadja a választ.

dr. Horogh Lajosnak gondjai vannak a 3. változatban foglalt adatokkal, mert ha 
a  benne  szereplő értékeket  összehasonlítják egy másik  mellékletben szereplő 
adatokkal, akkor érthetetlen dolgok tűnnek fel számára. A 3. változat esetében a 
vízszolgáltatásnál  6  %-os  emelésről  van  szó,  ugyanakkor  a  2.  számú 
mellékletben a 2006. évi tervben 3 %-os növekményt tapasztalnak. Miért 6 % 
szerepel,  ha  a  növekmény  a  tervben  3  %?  Ugyanez  vonatkozik  a 
csatornaszolgáltatásra  is,  miszerint  a  235  Ft/m3-ről  242  Ft/m3-re  nőne  az 
önköltség,  amely  3  %-os  növekedést  jelent,  a  mellékletben  pedig  4,1  %-os 
emelés szerepel. Úgy gondolja, erre valamilyen magyarázatot kellene adni. Ha 
megnézik  a  mutatókat,  akkor  a  2.  oldal  2.  pontjában  foglaltak  szerint  azt 
tapasztalják,  hogy  javulás  nem  nagyon  következett  be  pl.  a  víz  értékesítési 
különbözetében, mert a 2003. évi tény a tervek szerint felmegy 2006. évben 413 
ezer  forintra.  A saját  vízfelhasználás  szintén  tovább  nőne  225  ezer  forintos 
mértékben.  Nem  érti  miért  vannak  ezek  a  növekmények.  Nehezen  tudja 
megérteni, hogy a szennyvízkezelésnél a szennyvíz mennyisége miért csökkent 
le Ózdon a 2002. évi 845 ezer m3-es tényről 2006. évre 810 ezer m3-re. Kéri a 
VÍZMŰ Kft. ügyvezetőjét válaszoljon észrevételeire.

Varga  Gyula válasza,  ahol  3  %-os  emelést  tartalmaz  az  előterjesztés,  az  a 
fajlagos számítás. A 368 Ft/m3-es jelenlegi fajlagos vízdíj emelkedik 378 Ft/m3-
re, amely 3 %-os emelkedést  jelent.  Ez nem ugyanaz, mint  a lakossági limit 
emelkedésének a mértéke. Hangsúlyozza, a kettőt nem szabad összekeverni. A 6 
%-os  emelés  azt  jelenti,  hogy  a  2005.  évben  meghatározott  319  Ft/m3-es 
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lakossági limit emelkedik meg 338 Ft/m3-ra. A kettő között 6 % a különbség. 
Kijelenti, az értékesítési különbözet nem csökken, hanem nő. Ha megnézik a 
számadatokat  az  is  látható,  hogy  a  vízelvezetésben  csökkenő  tendenciát 
terveztek be.  Az elmúlt  évi  testületi  ülésen is  elmondta,  hogy ameddig ő az 
ügyvezető,  addig  szeretné  betartani  az  előírásokat,  rendeleteket,  ami  a 
víziközmű szolgáltatásokra vonatkozik. Ez pedig előírja a rendszeres mosatást, 
ami saját víz felhasználásával történik. Így a saját víz mennyisége folyamatosan 
fog  addig  emelkedni,  amíg  a  teljes  rendszer  átmosatását  el  nem  végzik. 
Hangsúlyozza, négy hónapon keresztül, havi bontásban a saját vízfelhasználást 
dokumentálták,  le  lehet  ellenőrizni  a  Felügyelő  Bizottságon  keresztül.  Az 
értékesítési különbözet részben azért alakult ki, mert mosatnak. Ha megnézik, 
akkor látható, hogy a vásárolt víz mennyisége is nőtt, ezenkívül van ún. hálózati 
veszteség is. A vásárolt víz mennyiségének megnövekedése maga után vonja  az 
értékesítési különbözet növekedését is. A szennyvízre vonatkozóan szeretnék, ha 
több volna a szennyvíz-felhasználás, de a tényszámok az előterjesztés szerinti 
adatokat mutatják. Annyit tudnak számlázni, amennyit az óra mutat.

dr.  Horogh Lajos nem kíván feleslegesen vitatkozni.  Véleménye szerint  nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a fajlagos műszaki, gazdasági adatok meg 
kell  határozzák  a  szolgáltatás  díjtételeit.  Az  ügyvezető  megpróbálja 
megmagyarázni  hogyan  alakul  a  díjtétel  a  lakosságnál.  Részletesen  kellene 
megvizsgálni a kérdést, de feltételesen elfogadja a választ. Továbbra is kiemelt 
figyelmet kell fordítani a kérdésre, mert nem ismerik milyen a lakosság saját 
vízfelhasználása,  hogyan  mérik,  rögzítik  és  ellenőrizhető-e.  A  vásárolt  víz 
mennyisége a 2002. évihez képest egyértelműen csökkent. 

Nagybalyi Géza a Felügyelő Bizottság ülésére meghívja dr. Horogh Lajost, ahol 
már az üzleti terv is szóba fog kerülni.

Benedek Mihály kéri, hogy anyagot is küldjenek Horogh úr számára.

Kovácsné Keller Ildikó elmondja, a 2. számú mellékletben a víz fajlagos árát 
határozták  meg,  amely  3  %-os  emelkedésnek  felel  meg.  A 3.  változatnál  a 
lakossági limitet határozták meg, a 319 Ft/m3-es árat emelik 338 Ft/m3-re. Ha 
ez  alatt  az  összeg  alatt  állapítják  meg  a  díjat,  akkor  központi  támogatást 
egyáltalán  nem lehet  igényelni.  Ha  érvényesíteni  akarják  az  igényt,  akkor  a 
lakosságnál  a  küszöbértékeket  kell  alkalmazniuk.  Ezért  tették  be  hogyan 
alakulnak  a  vízértékesítések  és  látható,  folyamatosan  csökken.  A  műszaki 
felmérések alapján észrevételezték, hogy 40 ezer m3 víz folyik el. Ezért ugrik 
meg  a  2003.  évi  m3.  A lakossági  víz  csökkent  a  fogyasztás  szempontjából. 
Amennyit  értékesítenek,  annak  megfelelően  számlázzák  ki  a  szennyvizet  is. 
Vannak olyan területek,  ahol  2006-ban belép egy új  község,  ott  nem fognak 
szennyvizet számlázni, csak vizet.
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Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett megalkotja:

Ózd Város Önkormányzatának
40/2005.(XII.30.) számú rendeletét

a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló
6/1994.(III.12.) számú rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víz- 
és  csatornadíj  megállapításáról  szóló  6/1994.(III.12.)  sz.  rendeletét  (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott  ivóvíz díja 
legfeljebb

378,- Ft/m3

(2)  Az  önkormányzati  tulajdonú  közüzemi  csatornamű  használatának 
(szennyvíztisztítás és kezelés) díja legfeljebb: 

242,- Ft/m3.

2. §

A Rendelet 5. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Amennyiben e rendelet hatálybalépése és a fogyasztási vízmérőórák leolvasása 
nem esik  egybe,  a  számlázás  alapjául  szolgáló  vízmennyiséget  időarányosan 
meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. A hatálybalépés előtti 
időszakra  eső  vízmennyiséget  a  34/2002.(XII.27.)  számú  rendeletben 
meghatározott díjon kell számlázni.”

3. §

Ez a rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.
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3/b.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.(…)  számú  rendelet-tervezete  a 
települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001.(XII.20.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról

Boda  István elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési,  valamint  a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést  megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. Az anyagban szerepel, hogy 7,4 %-os emelésre kerülne 
sor úgy, hogy 9,3 % a csatornázatlan utcákban és 8,3 % a csatornázott utcákban. 
Igazi  megoldást  az  hozhat,  ha  megkezdhetnék  a  szennyvízprogramot  és 
mindenhol szennyvízcsatorna-ellátottság lenne. A gondot az jelenti, hogy most is 
vannak szennyvízcsatornával ellátott utcák, ahol nem mindenki használja ezt ki. 

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  megtárgyalta  az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatja az elfogadását. A Felügyelő Bizottság is 
megvitatta az anyagot és megállapította, hogy ebben az üzletágban a Vízmű Kft-
nek 1 M Ft mínusza van, amelyet a cégnek továbbra is ki kell gazdálkodni.

Benedek Mihály kéri a szavazást a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának 
41/2005.(XII.29.) számú rendeletet

a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 33/2001.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

A  települési  folyékony  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  33/2001. 
(XII.20.)  számú  önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  „R”)  1-2.  számú 
melléklete helyébe jelen rendelet 1-2. számú melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet 2006. január 01. napján lép hatályba.

11



1. számú melléklet

ÓZDI VÍZMŰ Kft.
Ózd, 48-as út 4.

Kedvezményes települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási
lakossági díj és a díjalkalmazás feltételei

2006. január 1-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra

Alkalmazandó a csatornázatlan utcákban!

Zárt  szennyvíztároló  kiürítése 
esetén

16 m csőhosszig
Ft/m3

16 m csőhossz felett
Ft/m3

10 km megtett útig    880    980
10-20 km megtett útig    980 1.080
20  km-től  hosszabb  megtett  út 
esetén

1.080 1.180

Nem  szippantható  sűrű  anyag 
lazítása

   480*    540*

Zárt  szennyvíztároló  ürítése  esetén,  3  m3 szippantott  mennyiségig  a  tartály 
kihasználtság miatt 3 m3 folyékony hulladék díjat kell megfizetni.

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

* A  sűrű  anyag  lazítását  a  megrendelő  kérésére  annyiszor  kell  elvégezni, 
ahányszor igényli.

2. számú melléklet

ÓZDI VÍZMŰ Kft.
Ózd, 48-as út 4.

Kedvezmény nélküli települési folyékony hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj és a díjalkalmazás feltételei

2006. január 1-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra

Alkalmazandó a csatornázatlan utcákban lakossági szippantás kivételével és a 
csatornázott utcákban lakosság részére!
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Zárt  szennyvíztároló  kiürítése 
esetén

16 m csőhosszig
Ft/m3

16 m csőhossz felett
Ft/m3

10 km megtett útig 1.300 1.400
10-20 km megtett útig 1.400 1.500
20  km-től  hosszabb  megtett  út 
esetén

1.500 1.600

Nem  szippantható  sűrű  anyag 
lazítása

   540*    600

Űrgödrös árnyékszék esetén 16 m csőhosszig 16 m csőhossz felett
Ft/ürítés

10 km megtett útig 6.000 7.000
10  km-től  hosszabb  megtett  út 
esetén

7.000 7.500

Kétszeri sűrű anyag lazítás után 
minden plusz lazítás

   620*    720*

Zárt szennyvíztároló és űrgödrös WC ürítése egy tartályba 9.000,- Ft/ürítés.

Zárt  szennyvíztároló  ürítése  esetén,  3  m3 szippantott  mennyiségig  a  tartály 
kihasználatlanság miatt 3 m3 folyékony hulladék díjat kell megfizetni.

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
* A  sűrű  anyag  lazítását  a  megrendelő  kérésére  annyiszor  kell  elvégezni, 
ahányszor igényli.

-.-.-

Benedek Mihály: a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló rendelet mellett 
két határozat is van, amiről nem szavaztak. Kéri a szavazást a 2006. évi víz- és 
csatornadíj alkalmazásáról szóló határozat elfogadásáról a módosítással együtt.

A Képviselő-testület  17  igen szavazattal,  6  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

510/SzÜ 289/KH/2005.(XII.28.) számú határozat

Tárgy: 2006. évi víz- és csatornadíj alkalmazása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
víz-  és  csatornadíjak  megállapításáról  szóló  6/1994.(III.12.)  számú  rendelet 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet és ahhoz kapcsolódóan a következő 
határozatot hozta:
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1.) A lakosság 2006. évben az ivóvíz szolgáltatásért a központilag megállapított 
Ft/m3, a csatornaszolgáltatásért 229 Ft/m3 díjat fizet.

2.) Az 1.) pontban rögzített lakossági díj és a lakossági limit közötti, valamint a 
lakossági csatorna szolgáltatás és fajlagos csatorna díj közötti díjkülönbözet 
megítéléséről  az  Önkormányzat  a  2006.  évi  költségvetés  elfogadásánál 
rendelkezik úgy, hogy ezzel nem veszélyezteti a Társaság működését.

3.) A központilag  megállapításra  kerülő  Ft/m3  adatról  az  Ózdi  VÍZMŰ Kft. 
ügyvezetője a januári soros ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Felelős: Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  a  lakossági  ivóvíz  és  csatornaszolgáltatás 
fajlagos  költségtérítésére  vonatkozó  központi  támogatási  igény  bejelentésére 
vonatkozó határozat elfogadásáról.

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

510/SzÜ 290/KH/2005.(XII.28.) számú határozat

Tárgy: A  lakossági  ivóvíz  és  csatornaszolgáltatás  fajlagos  költségtérítésére 
vonatkozó központi támogatási igény bejelentése

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  víz-  és 
csatornadíj  megállapításáról szóló 6/1994.(III.12.) számú rendelet módosítását 
2006. évre vonatkozóan és az alábbi határozatot hozza:

A lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás fajlagos költségtérítésére vonatkozó 
központi támogatási igény bejelentést a Képviselő-testület elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3/c.) napirend

Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára

Boda István ismerteti, hogy 2003-ban hozta meg az Országgyűlés a LXXXIX. 
számú törvényét a környezetterhelési díjról, amelyben előírta, milyen összegeket 
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kell befizetni. 2004-ben és 2005-ben a törvény alapján megállapított vízterhelési 
díj  30  %-át  kellett  befizetni,  2006-ban  azonban  már  50  %-át.  A 
Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  valamint  a 
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja elfogadásra.

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

A  Képviselő-testület  20  igen  szavazattal,  3  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

509/SzÜ 291/KH/2005.(XII.28.) számú határozat

Tárgy: A vízterhelési díj áthárításának módja

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

A 270/2003.(XII.24.) számú kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében biztosított 
egyetértési  jogát  gyakorolva  elfogadja,  hogy  2006-ban  6,90  Ft/m3  +  ÁFA 
szennyvízterhelési  díjat  az  Ózdi  Vízmű Kft.  a  szolgáltatást  igénybe  vevőkre 
áthárítson az alábbi módon.

A  vízterhelési  díj  áthárítását  az  Ózdi  Vízmű  Kft.  számlázási  rendjének 
megfelelően havonta érvényesíti.

Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: értelemszerűen

-.-.-

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

-.-.-

4.) napirend

Javaslat az Ózdi Kézilabda Club póttámogatására

Boda  István elmondja,  az  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Korábban  már  tisztázott  volt,  hogy  a  pályázatok  és  egyéb  kérdések  miatt  a 
Kézilabda Club költségvetése kevesebb volt. A költségvetés módosításában nem 
szerepelt, mert azt gondolták, hogy a tartalékkeret mögött van pénz. De igazából 
a tartalékkeretet már felhasználták, ezért szükséges a költségvetést módosítani és 
a 2,3 M Ft-ot biztosítani a számukra.

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

508/SzÜ 292/KH/2005.(XII.28.) számú határozat

Tárgy: Az Ózdi Kézilabda Club póttámogatása

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

Ózd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  az  Ózdi  Kézilabda  Clubot 
2.300 E Ft póttámogatásban részesíti.

Felelős: Polgármester
PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője

Határidő: 2005. december 29.

-.-.-

(Kiss Sándor alpolgármester úr visszaadja az ülés vezetését  Benedek Mihály  
polgármester úrnak)

-.-.-

A 2.)  napirend  folytatása  –  Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2005.(…) 
számú  rendelet-tervezete  a  köztisztasággal  és  a  települési  szilárd 
hulladékkal  összefüggő  tevékenységről  szóló  1992.  évi  16.  sz.  rendelet 
módosításáról

Benedek  Mihály szünetet  rendel  el,  mivel  Suszter  Sándor  az  Ózdi 
Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője még nem készült el a számítással.

(SZÜNET)
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Benedek  Mihály ismerteti,  hogy  a  köztisztasággal  és  a  települési  szilárd 
hulladékkal  összefüggő  tevékenységről  szóló  rendelet  módosításához  a 
bizottsági vélemények alapján a 10 %-os emelésre vonatkozó számítás elkészült. 
Mivel a fénymásolást nem tudták megoldani az idő rövidsége miatt, felolvassa a 
módosításra vonatkozó javaslatot. Tájékoztatja a testületet, hogy ez a módosítás 
a  jegyzőkönyv  részére  átadásra  került.  Hozzáteszi,  a  kiküldött  anyag  d.) 
pontjában  lévő  1.766  Ft/m3  összeg  nem  a  17,7  %-os  emeléssel  került 
kiszámításra, hanem kevesebb százalékkal. Tehát a jelenlegi díj 1.653 Ft/m3 és 
azt 10 %-kal emelve lett 1.818 Ft/m3. Kéri, szavazzanak az előbb ismertetett 
számokkal együtt a rendelet módosításról.

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának 
42/2005.(XII.29.) számú rendeletét

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységről szóló 1992. évi 16. sz. rendelet módosításáról

1. §

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. sz. rendelet (továbbiakban: „R”) 7. § (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„A szállítási napon a nem közterületen tárolt edényzetet az ingatlan tulajdonosa, 
használója köteles kihelyezni a közúti szállítás által elérhető közterületre és azt 
az ürítést követően visszahelyezni. Ezt úgy kell végrehajtani, hogy a gyalogos és 
közúti  forgalmat  ne  akadályozza  és  a  zöldfelületben  kárt  ne  okozzon.  A 
szolgáltató  a  szerződésben  foglaltak  szerint  külön  díjazás  ellenében  a 
kihelyezést illetve visszahelyezést elvégezheti.”

2. §

A „R” 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  2006.  január  01.  napjától  kezdődő  egy  év  időtartamra  vonatkozó 
díjfizetési  időszakban  az  ÓHG  Ózdi  Hulladékgazdálkodási  Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  által  alkalmazható  legmagasabb  díjtételek  az 
alábbiak:
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a.)      99,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,06 m3-es edényzet
   182,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,11 m3-es edényzet
   198,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,12 m3-es edényzet
   396,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,24 m3-es edényzet
1.273,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,77 m3-es edényzet
1.818,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 1,10 m3-es edényzet

A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A közszolgáltatás igénybevevője egyidejűleg több méretű edényzetet is 
használhat. A kizárólag 0,06 m3-es edényzetet csak az az egy vagy két 
fős  háztartás  veheti  igénybe,  amelyik  ilyen  méretű  edényzettel 
rendelkezik.  A  háztartás  létszámát  az  Országos  Személyadat  és 
Lakcímnyilvántartó rendszer nyilvántartása alapján kell megállapítani.

b.) Az utca vagy ingatlan gépjárművel való megközelíthetetlensége esetén a 
közszolgáltató által közterületre kihelyezett nagykonténer igénybevétele 
esetén alkalmazható díjtétel:

212,- Ft/fő/hó.
A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.

Az  igénybevevők  számát  az  Országos  Személyadat  és 
Lakcímnyilvántartó rendszer nyilvántartása alapján kell megállapítani.

c.) Nem szabványos edényzet alkalmazása esetén alkalmazható díjtétel:
182,- Ft/szállítási alkalom/edényzet.

A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.

d.) Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek, 
gazdasági tevékenységet végzők, vállalkozások által fizetendő díjtétel:

1.818,- Ft/m3.
A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.

e.) A hulladék  elhelyezésére,  tárolására  és  átadására  szolgáló  edényzet 
térfogatát  meghaladó  hulladék  gyűjtésére  és  átadására  kizárólag  a 
közszolgáltatást végző által ezen célra rendszeresített és árusított, ÓHG 
Kft. felirattal ellátott gyűjtőzsákok szolgálnak.

Ezen zsákokat a közszolgáltató az arra igényt tartók részére az alábbi 
díjtétel előzetes megfizetése mellett biztosítja:

212,- Ft/100 l űrtartalmú műanyag zsák.
A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.
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f.) Az  Ózd  városi  szilárdhulladék-lerakó  telepen  alkalmazható  lerakási 
díjtétel:

3.080,- Ft/m3

önkormányzati  szervezetek  esetében  alkalmazható  kedvezményes 
díjtétel:

1.210,- Ft/m3

A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.”

3. §

A „R” 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat által finanszírozott városi beruházásokból származó föld- és 
törmeléklerakás, a közterületek kezelői által beszállított kommunális hulladék, a 
szeméttelep  üzemeltetője  által  begyűjtött  háztartási  hulladék,  valamint  a 
lakosság által esetenként közvetlenül (nem vállalkozásszerűen) kiszállított és 2 
m3-nél nem több háztartási hulladék lerakása a Gál-völgye úti hulladéklerakón 
díjtalan.”

4. §

(1) Jelen rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 
„R” 7. § (6) bekezdése.

(2)A „R” Ózdi KOMSZOLG Kht. szövegrészei helyébe az ÓZDSZOLG Kht. 
szövegrész lép.

-.-.-

Benedek  Mihály mivel  több  kérdés,  észrevétel  nincs  az  ülést  bezárja. 
Hozzáteszi, a holnapi nap folyamán 29-én minden képviselőt vár óév búcsúztató 
fogadásra.

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző    polgármester
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