
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. december 21-
én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jelen vannak:
Benedek Mihály,  Dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Bereczki Lászlóné, Boda 
István,  Erdősi  János,  Fazekas  Zoltán,  Halászné  Berecz  Tünde,  Kiss  Sándor, 
Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy 
Csaba,  Riz  Gábor,  Strohmayer  László,  Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna,  Szalári 
István,  Tartó  Lajos,  Tóth  Csaba,  Tóth  Melinda,  Varga  Gábor,  Vitális  István 
képviselők

Távol van: Zsolnai Piroska képviselő

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

Ügyosztály vezetője
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
dr. Almási Csaba PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
dr. Pallagi Istvánné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály

ügyosztály vezetője
Kispap Károly PH. Pénzügyi Ügyosztály ügyosztályvezetője
Kovács György városi főmérnök
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
Krokavecz György szlovák szószóló
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Szerencsés János ÓVTV Kht. ügyvezetője
Beszeda István könyvvizsgáló
Fukkel Bertalan Borsod  Volán  Személyszállítási  Zrt. 

képviseletében
Ihász Zoltán Borsod  Volán  Személyszállítási  Zrt.  Ózdi 

Üzemigazgatója
Pók Elemérné Szociális és Egészségügyi Gazdasági 

Központ vezetője
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
Deák János Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője
Suszter Sándor Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
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Szent-Királyi László Ózdi  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltó-
parancsnokság tűzoltóparancsnoka

Szabó Viktor Parking Hungary Kft. ügyvezetője
Barczi Orsolya Integrált Gyermekjóléti Intézmény vezetője
Tiba Ilona jegyzőkönyvvezető
Borbély Judit jegyzőkönyvvezető
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Benedek Mihály köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy Strohmayer László, 
Tóth Melinda és Zsolnai Piroska képviselők a testületi ülésen nem jelentek meg, 
előre nem jelezték távolmaradásukat. Kiegészítést tesz a kiküldött napirendhez: 
javasolja, hogy 2.) napirendként tárgyalják meg az autóbusz közlekedés díjáról 
szóló rendelet-tervezetet,  mert  a  Volán képviselői  jelen vannak,  akiknek más 
önkormányzat  testületi  ülésén  is  részt  kell  venniük.  Javasolja,  hogy  a  6.) 
napirendként  szereplő  -  Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2006.(  …)  számú 
rendelet-tervezete  a háziorvosi  (házi  gyermekorvosi) és fogorvosi  körzetekről 
szóló módosított 21/2002. (VI.26.) számú rendelet módosításáról - előterjesztést 
vegyék  le  napirendről.  16/A.)  napirendként  javasolja  egy  intézményvezető 
áthelyezésére tett javaslat megtárgyalását zárt ülés keretében, mivel az érintett 
nem  egyezett  bele  a  napirend  nyilvános  ülésen  történő  tárgyalásába.  17/A.) 
napirendi  pontként  javasolja  a  kórház  pályázatának  végrehajtását  garantáló 
indítási nyilatkozat megtételére előterjesztés felvételét. A Közérdekű kérdések, 
bejelentések,  javaslatok  napirend  keretében  tájékoztatást  kíván  adni  a 
távhőszolgáltatás árainak alakulásáról, illetve a gázártámogatás változása miatt a 
TÁVHŐ Kft-t érintő egyéb megteendő intézkedésekről.

Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság saját hatáskörben 
a vezetőket érintő személyi kérdést tárgyalt. Ezt kívánja szóbeli előterjesztésként 
a zárt ülés napirendi pontjai után felvetetni.

Obbágy Csaba a Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok napirend keretén 
belül dr. Kaulics László és a görög-katolikus egyház ajándékát szeretné átadni.

Kovácsné Keller Ildikó az egyházi temetők helyzetéről kíván tájékoztatást adni a 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok napirend keretében.

Benedek Mihály jelenlét ellenőrzés céljából kéri, nyomják meg az igen gombot.

Benedek Mihály polgármester megállapítja,  hogy az ülés határozatképes, 
mivel 21 fő van jelen az ülésen.

Benedek Mihály kéri,  hogy a  módosításokkal  együtt  szavazzanak a napirend 
elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el: 

Napirend:

1.) Ózd város  Önkormányzatának …/2006.  (….)  számú rendelet-tervezete  a 
város  2006.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2006.  (II.24.)  számú 
önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: Polgármester

2.) Ózd Város Önkormányzatának ..../2006. (…) számú rendelet-tervezete az 
építményadóról szóló 43/2002. (XII.30.) számú rendelet módosítására 

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke

3.) Ózd Város  Önkormányzatának ..../2006.  (…) számú rendelet-tervezete  a 
közterületekről  szóló  többszörösen  módosított  16/1994.  (VII.01.)  számú 
rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke

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

Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke

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

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

6/a.)Ózd Város  Önkormányzatának ..../2006.  (…) számú rendelet-tervezete  a 
fizető  parkolók  kijelöléséről,  üzemeltetéséről,  díjáról  szóló  18/2004. 
(IV.15.) számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Polgármester

b.) Javaslat az Önkormányzat és a Parking Hungary Kft. által a fizető parkolók 
működtetésére kötött üzemeltetési szerződés módosítására

Előterjesztő: Polgármester

3



7.) Javaslat az Integrált Gyermekjóléti Intézmény megszüntetésére

Előterjesztő: Polgármester

8.) Javaslat a Kézenfogva Gondozóház megszüntetésére

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

9.) Javaslat  a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  Alapító  Okirata 
módosítására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

10.) Javaslat az Esély Gondozóház Alapító Okirata módosítására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

11.) Javaslat a Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ Alapító Okirata 
módosítására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

12.) Javaslat  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  és  Ózd  Város 
Önkormányzatának  a  szociális  alapszolgáltatások  ellátására  kötött  külön 
megállapodás megszüntetésére

Előterjesztő: Polgármester

13.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának – 14 település önkormányzatával – 
a családsegítés feladatainak ellátására kötött megállapodás megszüntetésére

Előterjesztő: Polgármester

14.) Javaslat  a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  helyiségigényének 
elbírálására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

15.) Javaslat szociális fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke
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15/a.) Javaslat  Nyerges  Tiborné,  az  Esély  Gondozóház  intézményvezetőjének 
áthelyezésére

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnök

16.) Javaslat önkormányzati vezetőket érintő személyi kérdésekre

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke

17.) Beszámoló  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  2006.  évi  gazdálkodásáról  és 
pénzügyi helyzetének alakulásáról

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

17/a.) Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  pályázatának  végrehajtását 
garantáló indítási nyilatkozat megtételére

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

18.) Javaslat az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke

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

Előterjesztő: Polgármester

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

Előterjesztő: Polgármester

21.) Javaslat az Ózd Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság teljesítmény-
értékelésének alapját képező célok meghatározására

Előterjesztő: Polgármester

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

Előterjesztő: Polgármester
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23.) Javaslat  az  Önkormányzat  által  beépítési  kötelezettséggel  értékesített 
ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

24.) Javaslat  egyes  önkormányzati  tulajdonban  lévő  eszközök  üzemeltetési 
szerződésének módosítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

25.) Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  ingatlanok 
értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

26.) Javaslat az ózdi martinsalakból készült és önkormányzati tulajdonba került 
ingatlanok bontásával összefüggő ÓZDSZOLG Kht-nál felmerült költségek 
finanszírozására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

27.) Javaslat az Ózd, Uraj út 14. és az Ózd, 48-as út 2. szám alatti nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek hasznosítására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

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

Előterjesztő: Polgármester

29.) Javaslat társadalmi integrációt elősegítő lépések megtételéhez

Előterjesztő: Polgármester

30.) Tájékoztató az ÓZDIÁK Önkormányzat munkájáról

Előterjesztő: ÓZDIÁK polgármestere

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

Előterjesztő: Polgármester

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

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

1.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2006.(.…..)  számú  rendelete  a  2006.  évi 
költségvetésről szóló 1/2006.(II.24.) rendelet módosításáról

Benedek  Mihály úgy  gondolja,  az  év  folyamán  sikerült  kordában  tartani  az 
elfogadott költségvetést, függetlenül attól, hogy választási év volt. Tájékoztatja a 
testületet, hogy az idén az ÖNHIKI támogatásnál olyan összeggel ismerték el a 
város erőfeszítését, ami az elmúlt években nem volt tapasztalható. Ez a 280 M 
Ft-ot  meghaladó  támogatás  hozzájárult  ahhoz,  hogy  az  anyagban  található 
módosításokra  sor  kerülhet.  Az  önkormányzat  költségvetésének  módosítására 
tett  javaslatban  kiemelkedő  szeret  jut  az  Almási  Balogh  Pál  Kórháznak.  A 
kórház a 39 kiemelt kórház közé tartozik, amely nagyon fontos a városnak, az 
egész kistérségnek is. Mindezért a bizottsági üléseken többször elmondták, hogy 
a bérekre 26 M Ft egyszeri pénzátadással segítenék a kórházat, illetve 74 M Ft 
pénzkölcsönt  nyújtanának  az  átmeneti  likviditási  gondok  enyhítésére.  Ennek 
visszafizetése a kórház részéről 2007. második félévében havi rendszerességgel 
történne. A módosítás figyelembe veszi továbbá az önkormányzati cégek azon 
igényét,  amelyek  a  többletfeladatok  ellátásához  szükségeltetnek.  Kéri  a 
képviselőktől,  hogy  a  rendelet-módosítást  vitassák  meg,  az  abban 
megfogalmazottakról mondják el véleményüket.

Erdősi  János csatlakozik  a  polgármester  úr  által  elmondottakhoz,  hogy  a 
tervezetthez  képest  a  költségvetés  hiánya  246  M  Ft,  amely  290  M  Ft-tal 
alacsonyabb a tervezettnél. Ebből a 246 M Ft-ból még 74 M Ft a kórháznak 
adott  kölcsönből  megtérül.  Ugyanakkor  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  sok 
esetben – ilyen van a jelenlegi előterjesztésben is – előfordul, hogy tervezési 
hibák  miatt  egyes  felújításoknál  pótköltségvetést  kellett  biztosítani.  Ez  több 
milliós, esetenként több tízmilliós nagyságrendet is kitett. A jövő évben a tervek 
következetesebb  bírálatával,  esetleg  a  rosszul  tervezők  kizárásával  meg  kell 
akadályozni ezeket a túllépéseket. Az előterjesztés első két oldala tartalmazza a 
módosításokat, amelyek közül kiemeli az Árpád vezér út 27. szám alatti épület 
hidegvíz-vezeték cseréjét. Amennyiben most nem hajtják végre – elképzelhető -, 
hogy  jövőre  lényegesen  többe  kerülne.  A  Pénzügyi  Bizottság  többségileg 
támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
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Fazekas Zoltán elmondja, a Közrendvédelmi Bizottság jelen előterjesztést kellő 
szakmai  alapossággal  megtárgyalta.  A  kérdések  túlnyomó  része  a  kórház 
támogatása  körül  alakult  ki,  hogy szabad-e  újabb 100 M Ft-os  támogatást  a 
kórház feneketlennek tűnő kasszájába beletenni. Végül a bizottság 4 igen, 1 nem 
szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

Kovács  Béla ismerteti,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  együttes  ülésén  a  napirendet 
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja.

(Tóth Melinda képviselő az ülésre megérkezett)

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

Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna elmondja,  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi Bizottság 4 igen, 1 tartózkodás mellett javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását. 

Varga Gábor ismerteti, az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a rendelet-tervezetet.

Boda István ismerteti, a Művelődési és Oktatási Bizottság a rendelet-tervezetet 
megtárgyalta és két jelentősebb megállapítást tett. Hangsúlyozza, 11,67 Mrd Ft 
lett a bevétel, amely 1,4 Mrd Ft-os növekedést jelent, tehát várakozáson felül 
sikerült zárni az évet. A másik megállapítása inkább szakmai, miszerint jelentős 
segélyezésben  részesülnek  az  általános  iskolás  tanulók,  de  a  magatartásuk 
kívánni valót hagy maga után. Úgy gondolja, a segélyezés kérdését a testületnek 
át kellene tekinteni. A bizottság támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

Tóth Melinda ismerteti, a szennai terület előző képviselője nem használta fel a 3 
M  Ft-os  képviselői  keret  teljes  összegét.  Kéri,  hogy  a  fennmaradt  összeget 
hagyják  meg  a  szennai  körzet  részére,  mivel  rengeteg  feladatot  kellene 
végrehajtani a területen. Példaként említi, hogy nincs árok az út mellett, ami azt 
jelenti, eső esetén félméteres vízben kell a lakosoknak hazamenniük. A patak 
tisztítása óriási probléma, a házaknál megjelentek a patkányok. Emellett szükség 
lenne az óvoda játszóterére is  áldozni.  Érdemes megnézni milyen játszóterük 
van az óvodába járó gyerekeknek. Hozzáteszi, hogy a temetőt is nagyon fontos 
lenne rendbe tenni, mivel sok szennai lakos hozzátartozója van ott eltemetve. A 
buszmegálló mindenre alkalmas, csak a céljára nem. Hogyha ezeket a kéréseket 
papírra vetik, akkor nem 3 M Ft-ra lenne szükség, hanem ennél sokkal nagyobb 
összegre. Nem a múltat akarja megkérdőjelezni, mert azért az előző képviselő 
felelősséget   vállalt.    Úgy  tudja,   olyan  esetben,   amikor  az  előző  évi 
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keretből  maradt  meg  összeg,  azt  nem  vonták  vissza.  Érdemes  végigjárni  a 
területet és az ottani állapotokat megnézni.  Szeretné nyomatékosítani,  hogy a 
településnek azért is szüksége van a pénzre, mert azt szeretné a testület, hogy a 
külső városrésze is fejlődjenek. Hangsúlyozza, nem pártpolitikusként van jelen, 
hanem a Szennán élő emberek érdekének képviselőjeként. Kéri a testületet, ezt 
az összeget ne vonja vissza, hanem a 2007. évi keretéhez tegye hozzá.

Obbágy Csaba csatlakozik Boda Istvánhoz, ezért ő sem az intézmények jelenlegi 
és jövőbeni működési nehézségeiről beszél. Nem is a kórház 100 M Ft-járól, a 
tűzoltóság  4  M  Ft-járól  vagy  az  ÓZDSZOLG  Kht.  10  M  Ft-járól  vagy  a 
Sportcentrum  Kht.  1,5  M  Ft-járól,  hanem  a  gyermekvédelmi  támogatásként 
kifizetett 70 M Ft-ról. Úgy gondolja, ennek a támogatásnak a fejében elvárható a 
normális  együttműködés.  Nem  a  gyerekek  hiányzásáról  beszél,  hanem  a 
közoktatási  törvényben  a  szülőkre  kötelezően  előírtakról  és  a  tanulói 
magatartásról.  Véleménye  szerint  manapság  csak  a  gyerekeknek  és  a 
hangoskodóknak van szavuk, a pedagógusoknak nem. A bizottsági ülésen ez a 
kérdés hangsúlyozottan szóba került. A 70 M Ft igaz, hogy kevés, de ő ennek 
fejében normális együttműködést várna el.

Benedek Mihály Obbágy Csabával teljes mértékben egyetért, hogy nem azoknak 
van  igazuk,  akik  hangosan  próbálják  véleményüket  kinyilvánítani.  Azt  tudja 
ígérni,  hogy felveszi  a  kapcsolatot  az  országgyűlési  képviselővel,  járja  körül 
hogyan  lehet  esetleg  törvénymódosítással  rávenni  a  renitenskedőket  az 
együttműködésre.  Ennek  azonban  csak  pár  év  múlva  lehet  eredménye.  A 
képviselő úr felé mindenképpen tolmácsolni fogja ezt a jogos felvetést.  Tóth 
Melindának elmondja, hogy a jövő évi költségvetésről csak részletekben áll még 
információ rendelkezésére. Ma fog szavazni a parlament a költségvetésről, tehát 
csak januárban kezdődik el Ózd város költségvetésének tervezése. Hozzáteszi, 
minden olyan összeget, amelyet az idei évben nem költöttek el – pl. pályázati 
pénzek  önereje  -,  visszavontak  és  tartalék  keretbe  helyeztek,  ugyanis  a 
költségvetés elfogadásáig még előfordulhat számtalan kiadás, amelyet valamiből 
fedezni kell. Mindezt levélben is megírta Tóth Melindának. Elmondja továbbá, 
hogy a közmunkaprogram – belvízprogram - keretében lehetőség fog nyílni az 
árkok  kitisztítására.  Úgy  gondolja,  a  város  büszke  lehet  színvonalas 
játszótereire.  Tájékoztatja  képviselő  nőt,  hogy  az  Alsófokú  Oktatási 
Intézmények Gondnoksága kezelésében van az óvoda, ezért kéri keresse meg 
őket. A Gondnokság külön költségvetéssel rendelkezik az anyag és eszközellátás 
vonatkozásában.  Ugyanakkor  nem fogják  elfelejteni  ezt  a  kérését  a  jövő évi 
költségvetés készítésénél, hogy hasonló játszóteret létesítsenek, mint az Újváros 
téren  vagy  a  városközpontban.  A  temetők  vonatkozásában  a  Közérdekű 
kérdések,  bejelentések,  javaslatok napirend keretében Kovácsné Keller  Ildikó 
tanácsnok  asszony  fog  beszámolót  tartani.  Hozzáteszi,  kérte  a  tanácsnok 
asszonytól  -  aki  a  civil  szervezetekkel  is  kapcsolatot  tart  -,  hogy  a 
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Gazdaságfejlesztési  Bizottság  valamint  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési 
Bizottság elnökével járja végig a temetőket, hogy milyen módon lehetne egy kis 
rendet  tenni.  Az önkormányzatnak nincs  sem anyagi  eszköze,  sem törvényes 
lehetősége  arra,  hogy  folyamatosan  a  más  tulajdonában  lévő  temetőkre 
áldozzon.  A szóban  forgó  temető  egyházi  kezelésben  működik,  ezért  csak  a 
tartalékból  vagy  közmunkaprogram  keretében  és  az  ÓZDSZOLG  Kht. 
közreműködésével nyílhatna lehetőség a tisztítására. Tóth Melinda levelét úgy 
kezeli, mint jövő évi költségvetési javaslatot. Azért sem válaszolt levélben, mert 
tudta,  hogy  testületi  ülés  lesz  és  itt  tágabb  körben  reagálhat  a  kérdésekre, 
javaslatokra. Kéri, értsenek egyet azzal, hogy az év végi határozattal meg nem 
erősített  pénzeket  hagyják  tartalékban,  mivel  sok  olyan  feladat  lesz  a  jövő 
évben, amihez a tartalékból kell  majd pénzösszeget biztosítani.  Biztos benne, 
hogy  a  városüzemeltetés  és  a  közmunkaprogram a  peremterületekre  oda  fog 
figyelni anélkül, hogy a pénz ott maradna a szennai területnél. Kéri a testületet, 
fogadja el a rendelet módosítását.

Fazekas Zoltán ügyrendben kér  szót.  Úgy gondolja,  a  képviselő egy konkrét 
javaslatot,  indítványt  tett  felszólalásában,  kéri  erről  szavazzanak,  mert 
emlékezete szerint ez példa nélküli. Eddig egyetlen egy választókerülettől sem 
vonták vissza az előző évről megmaradt keretet, azt a képviselő automatikusan 
felhasználhatta a következő évben. Hangsúlyozza, ezt nem a képviselő kapja, 
hanem a terület. Szavazást kér.

Benedek Mihály nem tudja  miért  feltételezte  Fazekas  Zoltán,  hogy nem fog 
szavazást kérni a javaslatról.

Kiss  Sándor kéri,  szavazzanak  Tóth  Melinda  módosító  javaslatának 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület  6  igen szavazattal,  14  nem,  2  tartózkodás  mellett  a 
javaslatot nem fogadja el.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
26/2006.(XII.22.) számú rendeletét

a 2006. évi költségvetésről szóló 1/2006.(II.24.)
rendelet módosításáról
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Ózd  Város  Képviselő-testülete  –  figyelembe  véve  az  évközi  központi 
intézkedéseket,  a  helyi  önkormányzati  döntéseket  és  az  intézményi 
kezdeményezéseket – a 2006. évi költségvetésről  szóló 1/2006.(II.24.) 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  2006.  évi 
költségvetésének módosított bevételi főösszeget  11.674.509 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  2006.  évi 
költségvetésének módosított kiadási főösszegét  11.674.509 E Ft-
ban állapítja meg.

 (2) A  költségvetési  kiadások  (1)  bekezdésben  megállapított 
főösszegének  intézményenkénti  és  előirányzat-csoportonkénti 
részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

a., A  Polgármesteri  Hivatal  2006.  évi  módosított  kiadási 
előirányzata  4.230.846 E Ft, melyből  12.393 E Ft az általános 
tartalék, 13.188 E Ft az egyéb tartalék és 77.637 E Ft a pályázati 
céltartalék összege.               

     A kiadások feladatonkénti részletezését a  4. számú melléklet 
tartalmazza.

b., Az  intézményi  kiadásokhoz  kapcsolódó  önkormányzati 
támogatás  módosított  összege  4.519.625  E  Ft,  melynek 
intézményenkénti  részletezését  az  5.  számú  melléklet 
tartalmazza.
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c., Az  önkormányzat  által  jóváhagyott  felújítások  módosított 
előirányzata  1.167.892 E Ft,  a beruházási kiadások módosított 
előirányzata 775.629 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 
12.393 E Ft általános tartalék felhasználására a Polgármestert hatalmazza 
fel.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,  hogy a 2006. év végi 
elszámolás  során  jelentkező  felhalmozási  hiányt  a  pályázati  céltartalékok 
terhére rendezze. 

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

(4)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  2007.  évi 
költségvetés jóváhagyásáig a 2006. 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. §, 10. §-a hatályát veszti.
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-.-.-

Kiss  Sándor  alpolgármester  visszaadja  az  ülés  vezetését  Benedek  Mihály 
polgármesternek.

-.-.-

2.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  27/2006.(XII.22.)  számú  rendelet-tervezete  a 
helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Szalári  István elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az 
előterjesztést  megtárgyalta,  az  „A  változat”  elfogadását  6  igen,  1  nem 
szavazattal támogatja. 

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet  megvitatta,  az  „A  változat”  elfogadásával  együtt  elfogadását 
támogatja.

Kovács  Béla elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a 
Gazdaságfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta,  az  „A  változat”  elfogadását  javasolja.  Ismerteti,  3,4  %-os 
járatleállítást  jelent,  ha  az  alacsonyabb  százalékos  emelést  szavazza  meg  a 
testület. Ezt nem tartják kivitelezhetőnek, mivel felkavarná a város közlekedési 
rendjét. Elmondja továbbá, ígéretet tett a Volán arra, hogy a korábbi testületi 
ülésen bejelentett alacsonypadlós autóbusz március 31-ig megérkezik a városba. 

Fazekas Zoltán a helyi közlekedés díjemelését elfogadni nem tudja, mert olyan 
jelentős  mértékű  emelkedést  tartalmaz,  ami  meghalad  minden  tervezett  és 
várható  inflációs  rátát,  valamint  az  indoklás  sem  világítja  meg,  miért  van 
szükség rá. A Volán előterjesztésének 3. számú melléklete nemcsak a 2007. évi 
tervezett  számokat  mutatja,  hanem  a  2006.  évi  terv  és  tényszámok  közötti 
eltérést is. Kérdése, miért van az, hogy a 2006. évi munkabérek közel 20 M Ft-
tal emelkedtek a tervezetthez képest, vagy az egyéb költségek 5,7 M Ft-ra voltak 
tervezve, közben 18 M Ft-ra emelkedtek? A 2007. évi tervek pedig már ezekhez 
az adatokhoz viszonyulnak. Hangsúlyozza, olyan mértékű áremelést kívánnak 
végrehajtani,  amit  nemcsak  a  képviselőcsoportjuk  tagjai,  hanem  a  város 
lakossága sem fog tudni tolerálni.

Erdősi  János megjegyzi,  Fazekas  Zoltán  semmiféle  díjemelést  nem támogat. 
Ismerteti, a számviteli törvény szerint – az árkalkulációt illetően -, amennyiben 
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az önkormányzat nem fogadja el az emelést, akkor az önkormányzat kötelessége 
megfizetni a különbözetet a szolgáltatónak. Az „A változat” esetén a támogatás, 
amit a Volánnak adnak 17 M Ft. Amennyiben a 20 %-os emelést fogadják el, 
további 13 M Ft-ot kellene az önkormányzatnak megtérítenie. Ha a testület nem 
fogadja  el  a  díjemelést,  akkor  40-50  M Ft  körül  alakulna  a  különbözet.  Az 
sejthető, hogy a szabad fejlesztésre rendelkezésre álló keret 15-20 M Ft körül 
fog mozogni, ami egy ekkora város esetében a nullával egyenlő. Ha máshonnan 
vennék el ezt az összeget, akkor az intézmények, iskolák, óvodák működtetését 
tennék lehetetlenné vagy olyan mértékű járatleállításokra lenne szükség, ami a 
város lakosságát sokkal inkább sújtaná, mint a díjemelés. Ilyen megfontolások 
alapján támogatja az emelést.

Fazekas Zoltán kéri Erdősi Jánost, ne magyarázza félre a hozzászólásait. Nem 
igaz, hogy semmiféle díjemelést nem támogat, hanem az olyan mértékűt nem, 
ami  a  várható  és  a  tervezett  inflációt  meghaladja.  Egy körülbelüli  6-8  %-os 
emelést el tudna képzelni, mert maga is belátja, pl. emelkedett az üzemanyagár, 
és  hogy  hosszú  távú  szerződés  alapján  vásárolják  az  üzemanyagot.  Úgy 
gondolja,  nemcsak  a  díjmegállapítás  feladata  a  testületnek,  hanem  a 
díjkalkulációnak  illetve  a  költséghatékony  gazdálkodásnak  az  ellenőrzése  is. 
Ezért kérdezte meg, hogy mi okozta a tervezettet is meghaladó eltéréseket. A 
többi álláspontját fenntartja.

Benedek  Mihály kéri,  szavazzanak  a  „A  változat”  elfogadásával  együtt  a 
rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
27/2006.(XII.22.) számú rendeletét

helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §. (1) bekezdése 
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    160,- Ft/db

b./ a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes
egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb 1.305,- Ft/db
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c./ a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb 1.700,- Ft/db

d./ a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes egyvonalas havi bérlet ára legfeljebb 2.590,- Ft/db

e./ a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes 
összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb 1.765,- Ft/db

f./ a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb 2.280,- Ft/db

g./ a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes összvonalas havi bérlet ára legfeljebb 3.540,- Ft/db

h./ a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig
érvényes kétvonalas havi bérlet ára legfeljebb 3.060,- Ft/db

i./ a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig
érvényes kombinált összvonalas havi bérlet
ára legfeljebb 4.400,- Ft/db

j./ a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes 
kombinált összvonalas félhavi bérlet ára
legfeljebb 2.215,- Ft/db

k./ a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes kombinált összvonalas félhavi bérlet 
ára legfeljebb 2.870,- Ft/db

l./ a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes tanuló, nyugdíjas havi bérlet ára
legfeljebb 1.070,- Ft/db

m./ a hó 1. napjától a következő hó 5.  napjáig 
érvényes kombinált tanuló, nyugdíjas havi
bérlet ára legfeljebb 1.330,- Ft/db

(2) A teljesárú vonaljegy a Borsod Volán Zrt. által üzemeltetett helyi járatokon 
egyszeri utazásra érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.
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(3) Az egyvonalas bérlet a Borsod Volán Zrt. 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  Zrt.  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.

(6) A tanuló-, a nyugdíjas és az összvonalas bérlet a Borsod Volán Zrt. által 
üzemeltetett  valamennyi  helyi  járatra  érvényes  Ózd  város  közigazgatási 
határán belül. 

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

(8) A Borsod  Volán  Zrt.  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  Zrt.  által 
közzétett utazási feltételek tartalmazzák.

3. §

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

(1) Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg Ózd város 
Önkormányzatának  a  helyi  autóbusz  közösségi  közlekedés  díjáról  szóló 
21/2006. (IX.15.) számú rendelete hatályát veszti.

3.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2006.(…)  számú  rendelet-tervezete  az 
építményadóról szóló 43/2002.(XII.30.)sz. rendelet módosítására

Erdősi  János ismerteti,  az  építményadó  emelésére  és  a  garázsadó  újbóli 
bevezetésére az önkormányzat kiadásainak fedezése miatt van szükség. Szerinte 
a  városban  mindenki  azt  szeretné,  hogy  az  intézmények,  óvodák,  iskolák, 
művelődési  házak,  a  kórház  jól  működjön.  Mindenki  szeretné,  hogy a  város 
szépüljön,  az utak,  a  járdák rendben legyenek.  Mindehhez viszont  forrásokat 
kell biztosítani és ha máshonnan nem lehet, akkor adók útján tudják megtenni. 
Az  építményadóval  kapcsolatban  kiemeli,  hogy  a  450  Ft/m2-ből  azok,  akik 
ipari, kereskedelmi vagy lakossági szolgáltató tevékenységet folytatnak 50 %-os 
kedvezményt  kapnak.  A garázsadóról  viszont  sok  megalapozatlan  hír  jár  a 
városban.  Az  adó  mértékének  megállapításához  alaptételeként  a  panelházak 
alatti garázsok területét vették figyelembe, ami 18 m2. Így az adó összege 5400 
Ft.  Akinek  kisebb  a  garázsa,  annak  javasolja,  keresse  meg  a  Pénzügyi 
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Ügyosztályt,  ahol  kiszámítják  a  tényleges  méret  utáni  adó  összegét.  Úgy 
gondolja, évente a garázsadó kb. 4500-5400 Ft között fog mozogni, amit két 
részletben  kell  befizetni,  ugyanúgy  mint  a  súlyadót:  március  15-ig  illetve 
szeptember 15-ig. A Pénzügyi Bizottság többségi alapon támogatja a rendelet-
tervezet elfogadását.

Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megvitatta, a garázsadó bevezetésének jogi akadályát nem találta,  elfogadását 
támogatja.

Kovács  Béla tájékoztatja  a  testületet,  őt  is  többen  megkeresték  -  főleg 
garázsszövetkezeti elnökök -, mi igaz abból, hogy 900 Ft/m2 lesz a garázsadó 
összege. Különösen az esett rosszul néhány garázsszövetkezeti elnöknek, hogy a 
garázsok  előtti  utak  saját  kezelésükben  vannak.  Sérelmezték  a  garázsadó 
bevezetését  és  a  polgármester  úr  részére  egy  feljegyzést  fognak  készíteni, 
amelyben kérik, hogy a következő évi fejlesztéseknél vegyék figyelembe azt a 
tényt, hogy a zöldterület teljes egészében az övék.

Vitális István a költségvetési koncepciónál elhangzott véleményét változatlanul 
fenntartja. A garázsadó bevezetését azért nem tudja – tudják – támogatni, mert 
közismert, hogy a súlyadóval kapcsolatban 30-40 %-os tehernövekedés várható, 
amellyel  az  autós-társadalom  elég  jelentősen  hozzá  fog  járulni  a  város 
költségvetéséhez.  Jelentős  tehertételt  jelent,  hogy  ezt  még  kiegészítik  a 
garázsadóval.  Az  építményadó  kapcsán  igaz,  hogy  50  %-os  kedvezményben 
részesülnek bizonyos tevékenységet folytatók, de nem befolyásolja azt a tényt, 
hogy 450 %-os az emelkedés. Egy ilyen mértékű emelést nem tud támogatni.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
28/2006.(XII.22.) számú rendeletét

az építményadóról szóló 43/2002.(XII.30.)sz. rendelet
módosítására

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  építményadóról  szóló 
43/2002.  (XII.30.)  számú  rendeletét  (továbbiakban:  Rendelet)  az  alábbiak 
szerint módosítja.
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1. §

A Rendelet 1. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adó alanya
1.§

Az adó alanya  az,  aki  a  naptári  év első  napján  az  Ózd Város  közigazgatási 
területén található építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok 
tulajdoni  hányadaik  arányában  adóalanyok.  Amennyiben  az  építményt  az 
ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett  vagyoni  értékű  jog  terheli,  az  annak 
gyakorlására  jogosult  az  adó  alanya.  (A  tulajdonos,  a  vagyoni  értékű  jog 
jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos.)”

2. §

A Rendelet 2. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adó alapja és mértéke

2.§ 

(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó évi mértéke:

a) garázsra: 300 Ft/m2 

b) egyéb építményre: 450 Ft/m2.

(3)  Amennyiben  a  garázst  nem  gépjármű  tárolására,  hanem  vállalkozási 
tevékenység céljára használják, az utána fizetendő adó mértékére az egyéb 
építményre vonatkozó adómérték az irányadó.”

3. §

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Mentes a garázsra vonatkozó építményadó megfizetése alól
a) egy darab személygépkocsi tárolására szolgáló garázs, amelyben a súlyosan 

mozgáskorlátozott  személy  vagy  súlyosan  mozgáskorlátozott  kiskorú 
személlyel  közös háztartásban élő szülője,  nevelőszülője,  mostoha- vagy 
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örökbefogadó  szülője  a  tulajdonában  lévő,  mozgáskorlátozottság  címén 
gépjárműadó fizetés alól mentes gépjárművét tárolja. 
A  súlyos  mozgáskorlátozottságot  a  súlyosan  mozgáskorlátozottak 
kedvezményeinek  rendszeréről  szóló  jogszabályban  meghatározottak 
szerinti I. fokú orvosi szakvéleménnyel kell igazolni.

b)  vállalkozónak  nem  minősülő  magánszemély  tulajdonában  lévő, 
gépjárművenként  a  18  m2-t  meghaladó  garázsrész,  amennyiben  azt  nem 
hasznosítja gépjármű tárolására,

c) gépjárműtulajdonnal  nem  rendelkező,  vállalkozónak  nem  minősülő 
magánszemély tulajdonában lévő garázs, amennyiben azt sem ő, sem más 
nem használja gépjármű tárolására.”

4. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1) Az építményadót az adóhatóság kivetés útján határozattal állapítja meg.

(2) Az adózó az adó megállapítása érdekében az adókötelezettség keletkezését 
(változását) követő 15 napon belül adóbevallást köteles tenni (az e célra 
szolgáló nyomtatványon).

(3)  Nem  kell  újabb  bevallást  tenni  mindaddig,  ameddig  az  adót 
(adókötelezettséget) érintő változás nem következik be.

(4) Az  építményadót  az  adózónak  évente,  két  egyenlő  részletben,  az  adóév 
március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetnie.”

5. §

A Rendelet az alábbi alcímmel és 9/A. §-sal egészül ki:

„Értelmező rendelkezések:
9/A. §

(1)  Garázs:  gépjármű  tárolására  használt,  vagy  arra  alkalmas  épület  vagy 
épületrész,  amely minimum 14 m2 alapterületű,  és  amelyen a nyílászáró 
legalább 1,4 m x 1,4 m-es.

(2) Gépjármű:  olyan  szállító  vagy  vontató  eszköz,  amelyet  beépített  erőgép 
hajt, használata közben közutat vesz igénybe és rendszámtáblával ellátott.”
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6. §

A Rendelet  2007.  január  1-jén lép hatályba,  egyidejűleg a  Rendelet  3.  §  (1) 
bekezdés c) pontja hatályát veszti.

4.) napirend

Ózd  város  Önkormányzatának  …/2006.  (…)  sz.  rendelet-tervezete  a 
közterületekről szóló többszörösen módosított 16/1994. (VII. 01.) sz. rendelete 
módosításáról

Szalári  István elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  a  „B 
változat” elfogadását 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra ajánlja.

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  egyhangúlag 
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

Kovács  Béla elmondja,  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a 
Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta. 
Három módosító javaslat hangzott el, amelyek az újonnan kiküldött anyagban 
már  szerepelnek.  Ezekkel  a  módosításokkal  együtt  a  bizottságok elfogadásra 
javasolják többségileg, mert korábban ilyen jellegű emelés nem történt.

Fazekas  Zoltán ismételten  elmondja,  hogy  az  ésszerű,  reális  és  elfogadható 
díjemeléseket  tudják  támogatni.  Jelen  előterjesztésben  három  változatot 
dolgoztak ki, amelyek közül az „A változat” elfogadható, mert kb. megegyezik 
az elmúlt 3 év számított pénz romlásának nagyságával. Azonban a 25-35 %-os 
emelés messze túllépi ezt a mértéket, így támogatni nem tudják. Ezért kéri, hogy 
az „A változat” kerüljön megszavazásra.

Vitális István elmondja, a rendelet indoklása is azt tartalmazza, hogy az infláció 
csökkenése  miatt  3  változatot  dolgoztak  ki.  Ez  érdekes,  mert  csak  egyféle 
módon várható az infláció mértéke. Ismerve az elmúlt 3 évben bekövetkezett 
változásokat és a konvergencia program célkitűzéseit - 2-3 éven belül 2-3 %-kal 
leszorítják  az  inflációt  -,  a  maga  részéről  is  az  „A  változat”  elfogadását 
támogatja.  Szintén  kéri,  hogy  az  „A  változatot”  bocsássa  a  polgármester 
szavazásra.

Benedek Mihály felhívja Vitális úr figyelmét, hogy a bizottságok által javasolt 
„B változatról” fognak szavazni. Amennyiben azt nem szavazza meg a testület, 
akkor az „A változatot” teszi fel szavazásra. Kéri, szavazzanak a „B változat” 
elfogadásáról.
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A  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal,  6  tartózkodás  mellett  a  „B 
változatot” elfogadja és megalkotja

Ózd város Önkormányzatának 
29/2006.(XII.22.) számú rendeletét

a közterületekről szóló többszörösen módosított 
16/1994. (VII. 01.) sz. rendelete módosításáról

1. § 

Ózd  város  Önkormányzatának  a  közterületekről  szóló  többször  módosított 
16/1994. (VII. 01.) sz. rendelete 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. 
melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

1. sz. MELLÉKLET
a közterület használati díjak mértékének megállapításáról

(Érvényes 2007. január 01-jétől)
A közterület igénybevételének

célja
Térítési díj

I. kategória II. kategória
Közterületre benyúló üzlethomlokzat
(portál), üzleti védő (elő)tető, ernyőszer-
kezet(vetületre számítva), kirakatszekrény,
hirdető berendezés, reklám, cég- és 
címtábla (hirdetőfelületre számítva)

85,- Ft/m2/hó 63,- Ft/m2/hó

Árusító és egyéb fülke (élelmiszer, 
cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap,
dohány, stb. árusítását szolgáló (pavilon)
- játékterem, szexuális áruk árusítása

esetén

110,- Ft/m2/hó

586,- Ft/m2/hó

70,- Ft/m2/hó

586,- Ft/m2hó
Géperejű bérkocsik, taxik álláshelye 7031,- Ft/év/gk 7.031,- Ft/év/gk
Üzemanyagtöltő állomás 94,- Ft/m2/hó 79,- Ft/m2/hó
Egyes létesítményekhez szükséges
gépjármű várakozóhely

3.375,- Ft/év/gk 2.475,- Ft/év/gk

Teher- és különleges gépjárművek,
valamint ezek vontatmányának 
elhelyezése

              875,-                                391,-
           Ft/gk/hó          illetve   vontatmány/hó

- Önálló hirdetőberendezés
 (hirdetőfelületre számítva)
- Szervezett (hivatásszerű) hirdető
tevékenység céljára szolgáló hirdetőberen-

321,- Ft/m2/hó

1 m2-ig 875,- Ft/m2/hó
1 m2 felett 1.400,- 

Ft/m2/hó

161,- Ft/m2/hó

1 m2-ig 875,- Ft/m2/hó
1 m2 felett 1.400,- Ft/m2/hó
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dezések esetén (hirdetőfelületre számítva)
Építési munkával kapcsolatos állvány,
törmelék, föld, egyéb anyagok, tárgyak
elhelyezése, valamint építési tev.esetén

63,- Ft/m2/hó 31,- Ft/m2/hó

Idényjellegű árusítás 781,- ft/m2/hó 391,- Ft/m2/hó
Alkalmi és mozgóárusítás
- szeszesital, szexuális áru árusítása,

szerencsejáték esetén

94,- Ft/m2/nap

586,- Ft/m2/nap

55,- Ft/m2/nap

586,- Ft/m2/nap
Javító-szolgáltató tevékenység 55,- Ft/m2/nap 31,- Ft/m2/nap
Film- és televíziófelvétel 94,- Ft/m2/nap 55,- Ft/m2/nap
Vendéglátóipari előkert, kerthelyiség 110,- Ft/m2/hónap 70,- Ft/m2/hónap
Üzleti szállítás vagy rakodás, láda 55,- Ft/m2/nap 31,- Ft/m2/nap
Mutatványos tevékenység, cirkusz 85,- Ft/m2/nap 31,- Ft/m2/nap
Sport, kulturális, közművelődési, stb.
tevékenység, rendezvény

10,- Ft/m2/nap 10,- Ft/m2/nap

Közcélra még át nem adott közterület
ideiglenes használata

31,- Ft/m2/év 16,- Ft/m2/év

Gépjárműtároló 2188,- Ft/g.tár/év 2.188,- Ft/g.tár/év
Egyéb Esetenként az előző díjszabásban foglaltakkal 

arányban állapítja meg a Polgármester

5.) napirend

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

Kovács Béla elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és –
üzemeltetési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta.  Az  anyagból  kitűnik,  hogy  a  konzorcium  és  a  cég  390  Ft-os 
önköltségi árat számolt ki. Ehhez képest a jelenlegi ár lényegesen alacsonyabb. 
A szükséges emelést három lépcsőben kívánják érvényesíteni. Első lépcsőben a 
különbözet 50 %-ára, a rákövetkező évben 25 %-ára és azt követően szintén 25 
%-ra  történik  majd  a  szintrehozás.  Mindezt  az  indoklás  meglehetősen 
részletesen  tartalmazza.  A  bizottságok  a  rendelet-tervezet  elfogadását 
támogatják.

Nagybalyi  Géza ismerteti,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  rendelet-
tervezet elfogadását javasolja.

Erdősi  János mint  az  ÓHG  Kft.  Felügyelő  Bizottságának  elnöke  kíván 
hozzászólni. A Felügyelő Bizottság sokat dolgozott ezen a rendelet-módosításon, 
illetve a kalkuláción. A Bizottság kérésére készült el a javaslat két változatban, 
amelyek  közül  a  II.  változat  elfogadását  javasolják.  A két  változat  között  a 
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különbözet a Kft.  nyereségében van. Az I.  változat szerint 12 % lett  volna a 
nyereségtartalék  egy  korábban  elfogadott  rendelet  alapján.  A Bizottság  4  % 
körülire  módosította  a  nyereséget  a  II.  változat  szerint,  melynek  elfogadását 
javasolja.

Fazekas Zoltán ezt a mértékű díjemelést sem tudja támogatni, mert több, mint 
1/3-ával emeli meg az eddig fizetett díjat. A másik oka, hogy az előterjesztés 
nagyon terjedelmes indoklási részében vannak olyan további pontok, amelyek 
nem  szorosan  a  tárgyhoz  tartoznak.  Hivatkozik  pl.  a  Sajó-Bódva  Társulás 
dolgaira,  illetve  a  konzorciummal  kötött  szerződésre.  A  befektetői 
konzorciumhoz  való  csatlakozást  nem  látja  tisztázottnak.  Kérdése,  mik 
indokolják  a  35  %-os  díjemelést,  mi  az,  ami  miatt  az  önkormányzat  ilyen 
helyzetbe került  és kényszerült? Ez még messze nem a vége, mert több évre 
elosztva hasonló mértékű emelésekkel kell számolni.

Benedek  Mihály mint  a  Sajó-Bódva  Társulás  elnöke  szól  hozzá.  Elmondja, 
2000-2001 években, amikor csatlakozott a város a társuláshoz, akkor elkötelezte 
magát, hogy az előterjesztés szerinti díjakat fogja elfogadni. Egy informális ülést 
hívott össze, amelyre meghívta a befektetői konzorcium tagjait is, hogy adjanak 
tájékoztatást a törvényben foglalt árakról. Ez jelenleg 390 Ft, amelyből 55 Ft az 
ISPA projekt keretén belül elkészített műtárgyak amortizációját jelenti. Most 335 
Ft-nál tartanak. Azt kérte, hogy az összeget két év alatt érjék el, ne számoljanak 
az éves inflációval,  csak a törvény adta  árat  vegyék figyelembe. Amikor ezt 
elfogadták, azt az ajánlást fogalmazták meg az önkormányzatok számára, hogy a 
jelenlegi ürítési díj összege és a 335 Ft közötti összeg különbségét 3 lépcsőben 
úgy emeljék meg, hogy a különbség 50 %-át a következő évben érjék el, amely 
Ózd esetében 35 %-os áremelést jelent. A következő két évben a megmaradt 50 
%-ot 25-25 %-os arányban emelik meg, valamint 2010-ben az akkori inflációs 
rátával. A konzorcium tudomásul vette a döntést, így került a javaslat testület 
elé.  Módosító  javaslata,  hogy  az  5.  §  utáni  helytelenül  megfogalmazott 
rendelkezést az alábbi szövegre módosítsák, amennyiben ezzel az előterjesztő 
egyetért: „Az 5. § után „A „R” kiegészül a 8/A. §-al”. Kéri, szavazzanak a II. 
változat és az általa tett módosítással együtt a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 6 nem szavazattal a módosítással és 
a II. változat elfogadásával megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának
30/2006.(XII.22.) számú rendeletét

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységről szóló

1992. évi 16. sz. rendelet módosításáról
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1. §

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. sz. rendelet (továbbiakban: „R”) 7. § (10) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„(10) Ha  a  gyűjtőedényben  olyan  nedves  hulladékot  helyeztek  el,  amely  az 
edénybe  belefagyott,  illetve  az  edényben  lévő  hulladék  úgy 
összetömörödött,  vagy  azt  úgy  összepréselték,  hogy  emiatt  az  edényt 
üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles 
az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 
A hulladékgyűjtő  edényzetbe  tilos  mérgező,  folyékony,  égő,  parázsló, 
fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagot, tűz- és robbanásveszélyes 
anyagot,  vagy egyéb olyan anyagot,  például építési,  bontási  törmeléket 
elhelyezni, amely veszélyezteti a szemétszállítással foglalkozó dolgozók, 
vagy más személyek életét, egészségét, testi épségét és megrongálhatja a 
szállító  berendezést.  Ezek  szállítását  a  szolgáltató  megtagadhatja,  az 
elszállításáról  a  kibocsátónak  külön  kell  gondoskodni,  arra  alkalmas 
eszköz igénybevételével.”

2. §

A „R” 7. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
(12) bekezdés (13) bekezdés számot kap: 

„(12) A  közszolgáltató  feladata  a  lakosság  körében  szelektíven,  a 
gyűjtőszigeteken  gyűjtött  anyagok  elszállítása,  szelektív  gyűjtőszigetek 
működtetése,  tisztán  tartása.  Gyűjtőszigeten  csak  a  települési  szilárd 
hulladék hasznosítható részei gyűjthetők.
A  lakosság  a  szelektíven  gyűjtött  hulladékot  átadhatja  a  szelektív 
hulladékgyűjtő járatoknak, illetve elhelyezheti a
- közterületen, gyűjtőszigeteken lévő gyűjtőedényekben,
- a hulladékudvarban telepített tárolókban.”

3. §

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

„(3) A  2007.  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.) 134,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,06 m3-es edényzet
245,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,11 m3-es edényzet
267,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,12 m3-es edényzet
534,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,24 m3-es edényzet

       1.713,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,77 m3-es edényzet
       2.448,- 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 a 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:

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

Az igénybevevők számát az Országos Személyadat és Lakcímnyilvántartó 
rendszer nyilvántartás szerint kell megállapítani.

c.) Nem szabványos edényzet használata esetén alkalmazható díjtétel:
245,- 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:

2.225,- 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 erre a 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:

285,- 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:

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

4. §

A „R” 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Új  lakóhelyiségek  használatbavételét  vagy  megüresedett  helyiségek 
évközben  történő  bérbeadását,  a  közszolgáltatás  ellátásához  szükséges 
adatokat és azok változását az ingatlan tulajdonosa 8 napon belül köteles 
írásban  bejelenteni  a  szolgáltatónak.  A nyilatkozatot  a  Közszolgáltató 
akkor köteles elfogadni, ha a bejelentés az ingatlan tulajdonosának, vagy 
használójának  jelen  rendelet  11/A.  §  (1)  bekezdésben  meghatározott 
adatait  és  aláírását  egyaránt  tartalmazza.  A  bejelentés  alapján  a 
szemétszállítási díjat a használatbavétel kezdetétől számítva lehet szedni.”

5. §

A „R” kiegészül a 8/A. §-al:

„8/A. §

(1) A  hulladékkezelési  közszolgáltatás  igénybevételéért  az 
ingatlantulajdonost  terhelő  díjhátralék  és  az  azzal  összefüggésben 
megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók 
módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.

(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja 
az  ingatlantulajdonos  figyelmét  a  díjfizetési  kötelezettségének 
elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.

(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 
90.  napot  követően  a  közszolgáltató  –  a  felszólítás  megtörténtének 
igazolása  mellett  –  a  díjhátralék  adók  módjára  történő  behajtását  a 
települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi.

(4) A települési önkormányzat jegyzője – a kezdeményezés kézhezvételétől 
számított  nyolc  napon  belül  –  a  külön  jogszabályban  meghatározottak 
szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a felmerült költségek 
behajtása  érdekében.  A  behajtott  díjhátralékot,  késedelmi  kamatot, 
valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott 
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költségeit a települési önkormányzat jegyzője nyolc napon belül átutalja a 
közszolgáltatónak.

(5) Ha  a  közszolgáltatást  igénybe  vevő  díjhátralékos  nem  tulajdonosa  az 
ingatlannak  és  a  vele  szemben  lefolytatott  behajtás  eredménytelen,  a 
díjhátralékot,  késedelmi  kamatot  és  a  felmerült  költségeket  az  ingatlan 
tulajdonosától,  illetve  vagyonkezelőjétől  kell  behajtani.  Közös 
tulajdonban  álló  ingatlan  esetében  a  tulajdonosok  felelőssége 
egyetemleges.

(6) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési 
önkormányzat  jegyzője  –  a  behajtás  eredménytelenségét  követő  nyolc 
napon belül – igazolást ad a közszolgáltatónak.”

6. §

A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Közterületen tilos:
-  röplapok szórva terjesztése,
-  játszótérre állatok bevitele, beengedése,
-  gondozott  zöldfelületen,  parkban,  díszburkolaton a  gépjárművel 

történő közlekedés, parkolás.”

7. §

(1) Jelen rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

-.-.-

Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor 
alpolgármesternek.

6/a.) – 6/b.) napirend

Ózd  Város  Önkormányzatának  …/2006.  (…)  sz.  rendelet-tervezete  a  fizető 
parkolók  kijelöléséről,  üzemeltetéséről,  díjáról  szóló  18/2004.  (IV.  15.)  sz. 
rendelet módosításáról
Javaslat  az Önkormányzat  és  a  Parking Hungary Kft.  által  a  fizető parkolók 
működtetésére kötött üzemeltetési szerződés módosítására
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Benedek Mihály kéri a testületet, hogy a két napirendet együtt tárgyalják meg, 
és a bizottsági vélemények meghallgatása után döntsenek a rendelet, illetve a 
szerződés módosításának elfogadásáról.

(Strohmayer László képviselő megérkezett az ülésre)

Kovács  Béla elmondja,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési  Bizottság,  a 
Gazdaságfejlesztési  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  a  rendelet-
tervezetet megtárgyalta. Meglehetősen furcsa helyzet alakult ki az ülésen, mert 
néhány  képviselő  bizottsági  tag  nem  értett  egyet  a  rendelet-tervezettel  és  a 
szerződés  módosításával.  Jelen  előterjesztés  a  korábbiakhoz  képest  –  a 
szükséges  egyeztetések  lefolytatása  után  -  néhány  módosítást  tartalmaz,  pl. 
kikerül az a kedvezmény, ami a Képviselő-testület tagjaira vonatkozott. Továbbá 
a  parkolódíj  fizetési  időpontjának  kezdetét  7.00  óráról  8.00  órára  javasolják 
kitolni,  amely egyértelmű kedvezmény növekedést jelent. Ezenkívül van még 
néhány olyan eset,  amely bevétel  kiesést  jelent  a cég számára és  nem kíván 
részletesen ismertetni. Mindezekkel a bizottságok támogatták az előterjesztések 
elfogadását.

Nagybalyi  Géza elmondja,  az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az 
előterjesztéseket megtárgyalta, elfogadásukat a testület számára javasolják.

Riz Gábor úgy gondolja, egy örökzöld témáról van szó, amely mindig visszatér. 
Elmondja,  tavaly  a  FIDESZ  aláírásgyűjtési  akciót  rendezett,  hogy  mennyire 
értenek  egyet  a  polgárok  a  fizetőparkolók  bevezetésével.  Az  ívet  a  város 
lakosságának közel  10 %-a írta  alá,  miszerint  nem értenek egyet  a  parkolási 
rendszer bevezetésével. A parkolási rendszer fizetőssé tételét nem előzte meg 
tanulmánykészítés  és  tudomása  szerint  a  beszedett  díj  nem  áll  arányban  a 
szolgáltatással. Elmondja továbbá, hogy megnőtt a mellékutcákban – ahol nem 
kell díjat fizetni - a balesetek száma. 

Erdősi János úgy érzi, Riz Gábor hozzászólására reagálnia kell. Ugyanezek a 
szavak hangzottak  el  tőle  a  bizottsági  ülésen  is,  amit  már  ott  tisztáztak.  Az 
leszűrhető, hogy Riz képviselő úr nem ért egyet az egész parkolási rendszerrel. 
Felidézi az emlékezetében, hogy a fizetőparkolási rendszert 1994-ben vezették 
be. A 2002. előtti időszakban - amikor FIDESZ-es többségű volt a testület – is 
volt  fizetőparkoló  rendszer.  A végrehajtás  az  más  kérdés,  csak  abban  van 
különbség, az elvben nem. Akkor egy személy szedte be a pénzt, aki hol jelen 
volt a parkolóknál, hol nem. 2001-ben a bevétel 300 ezer Ft volt, ugyanakkor az 
akkori  Ózdi  KOMSZOLG  Kht.  több,  mint  6  M  Ft-ot  költött  a  parkolók 
takarítására. Ezzel már válaszolt is arra a kitételre, hogy nincs jelentős bevétele a 
városnak.  Ne csak ezt  nézzék meg,  hanem azt  is,  hogy milyen kiadása  nem 
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jelentkezik az önkormányzatnak. A kettő együtt megközelíti a 10 M Ft-ot, ami 
jelentős tétel a város költségvetésében.

Nyerges Tibor úgy gondolja, a fizetőparkolás mellett és ellen is sok érvet fel 
lehet  hozni.  Az  elmúlt  1-2  évben  mindannyian  elmondták  érveiket.  Néhány 
gondolatot  hozzátesz  a  napirendi  pontokhoz:  Ózdon  nincs  számottevő 
idegenforgalom és átmenő forgalom. Nem tudja, figyelmen kívül lehet-e hagyni 
3.500  ember  véleményét,  azokét,  akik  az  aláírásgyűjtő  ívet  aláírták. 
Elképzelhetőnek  tartja,  hogy  a  testület  fog  olyan  előterjesztéssel  találkozni, 
amely  helyi  ügydöntő  népszavazást  kezdeményez.  Úgy gondolja,  amíg  ilyen 
előterjesztéssel  nem  találkoznak,  addig  nem  fogják  megszavazni  a 
módosításokat. Emlékezteti a képviselőket, hogy az alakuló ülésén mindannyian 
esküt  tettek,  amiben  elhangzott,  hogy  minden  erejükkel  Ózd  város  érdekeit 
szolgálják. A képviselőcsoportjuk Ózd város érdekeit védi.

Tóth Melinda úgy gondolja, sokszor jó lenne azoknak az embereknek a fejével 
gondolkodni,  akik  a  képviselőkre  szavaztak.  Rengeteg  idős  embernek  van 
autója, akik pl. bevásárlásaikat gépkocsival tudják csak megoldani. Nem elég, 
hogy  van  súlyadó,  garázsadó,  minden  egyéb  emelést  ki  kell  fizetni,  plusz  a 
parkolási  díjat.  Véleménye,  hogyha megpróbálnak minden terhet  az  emberek 
nyakába  rakni,  az  nem  segíti  a  város  előmenetelét.  A  választók  bíznak  a 
testületben és megpróbálnak a 40-70 ezer  forintos nyugdíjukból,  fizetésükből 
gondoskodni magukról. Nem tudja miért van az, hogy pl. Egerben, egy Ózdnál 
jobb helyzetben lévő városban miért tud sokkal olcsóbb lenni a parkolási díj, 
mint ott, ahol az emberek szegények.

Kovács  Béla felhívja  a  figyelmet,  hogy  amennyire  lehet,  megpróbálják  a 
szerződési  feltételeket  javítani.  Ez  az  előterjesztésből  is  kitűnik.  Az  említett 
fizetési időpont kitolása is kedvezmény, mert pl. 8 órakor már minden iskolában, 
óvodában elkezdődik  a  tanítás,  a  foglalkozás,  így  a  gyerekek beszállításakor 
nem kell még fizetni.

Benedek Mihály nem kíván vitát nyitni, de annak idején - amikor az aláírásokat 
gyűjtötték – kérte, hadd láthassa a 3500 aláírást. Hangsúlyozza, nem látta azóta 
sem. A másik, hogy esküjükben a város javára is felesküdtek. Akkor szolgálják a 
város javát, ha mindent beszednek, ami bevételt jelent a város számára és azt 
megpróbálják  bölcsen  beosztani.  Elmondja,  hogy aki  vásárolni  kíván,  az  két 
olyan bevásárló központban is megteheti, ahol ingyen parkolhat. Ezenkívül van 
még több olyan hely is, ahol ingyen lehet parkolni. Véleménye szerint kezd a 
szerződés egyértelművé válni, kedvezményeket is belefogalmaztak, mint ahogy 
Kovács Béla ismertette. Bejelenti a testületnek és a városban élőknek, hogy a 
Parking Kft. vezetésével megállapodtak, december 22-től január 2-ig egyetlen 
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egy parkolóban sem kell fizetni díjat. Kéri a testületet, hogy a rendelet-tervezet 
és a határozati javaslat elfogadásával értsen egyet.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A Képviselő-testület  16  igen  szavazattal,  6  nem,  1  tartózkodás  mellett 
megalkotja

Ózd Város Önkormányzatának 
31/2006.(XII.22.) számú rendeletét

a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, 
díjáról szóló 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelet módosításáról

1. §

A fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról szóló 18/2004. (IV. 15.) 
sz. rendelet (továbbiakban: „R’) 2. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A  fizető  parkolók  mellett  elhelyezkedő  ingatlanokban  lakó-  vagy 
tartózkodási  hellyel  (továbbiakban:  lakóhely) rendelkezők saját tulajdonú 
gépkocsijai, vagy az általuk bérelt (lízingelt), üzembentartott gépkocsik az 
ingatlan melletti fizető parkolót díjmentesen vehetik igénybe. A díjmentes 
igénybevételhez  személyi  igazolvány,  lakcímkártya,  a  gépkocsi 
tulajdonjogát  igazoló  forgalmi  engedély,  illetve  bérleti  szerződés 
bemutatása szükséges. A díjmentes igénybevételhez szükséges regisztrációs 
matricát  a  parkolók üzemeltetője  díjmentesen  adja  ki  az  erre  jogosultak 
részére. A regisztrációs matrica 1 naptári évre érvényes.

(2) A fizető parkolókat kedvezményesen vehetik igénybe az Önkormányzat és 
az  üzemeltető  által  külön  megállapodásban  rögzítettek  gépkocsijai.  A 
kedvezményes  igénybevételhez  a  parkoló  üzemeltetője  által  500,-  Ft/hó 
(ÁFA-val együtt) regisztrációs díj ellenében biztosított regisztrációs matrica 
szükséges. Kedvezményesen vehetik igénybe a fizető parkolókat továbbá a 
rendőrség,  tűzoltóság,  vám  és  pénzügyőrség,  polgárőrség  jelzés  nélküli 
gépkocsijai,  az  orvosi  ügyeletest  szállító  gépkocsik,  valamint  az  ózdi 
körzetű háziorvosok és lelkészek gépkocsijai. Az ózdi körzetű háziorvosok 
és  lelkészek  egyidejűleg  csak  1  gépkocsira  kaphatnak  kedvezményes 
regisztrációs  matricát.  A  kedvezményes  igénybevételhez  a  parkoló 
üzemeltetője által 1.000,- Ft/hó (ÁFA-val együtt) regisztrációs díj ellenében 
biztosított  regisztrációs matrica szükséges.  A kedvezményes regisztrációs 
matrica valamennyi fizető parkolóban érvényes.

(3) A fizető parkolók mellett lévő ingatlanokban lakóhellyel  rendelkezőkhöz 
személygépkocsival  érkezők  parkolása  érdekében,  a  lakóhellyel 
rendelkezők  a  lakóhelyükhöz  legközelebb  eső  fizető  parkoló 
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igénybevételére  jogosító  hétvégi  jegyet  válthatnak  300,-  Ft  (ÁFA-val 
együtt)  díj  megfizetése  ellenében.  A  jegy  megváltásához  személyi 
igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges. A hétvégi jegy péntek 
12.00 órától hétfő 8.00 óráig érvényes, a jegyen feltüntetett parkolóban.

(4) Közüzemi szolgáltatást végző szervezeteknek és a közterületek kezelőjének 
a  fizető  parkolókban  munkát  végző,  cégjelzéssel  ellátott  járművei  a 
munkavégzéssel érintett fizető parkolókat térítés nélkül vehetik igénybe. 

(5) Természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezetek parkolás céljára térítés ellenében bérletet  válthatnak a 
rendelet 2. sz. melléklete szerint.

(6) A kedvezményes igénybevételre jogosító regisztrációs matricákat, a hétvégi 
jegyet valamint a bérleteket az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában lehet 
kiváltani, illetve megvásárolni.”

2. §

A „R” 4. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Díjfizetés köteles időszak a fizető parkolókban:

hétfőtől – péntekig 800 – 1800 óráig,
szombaton 700 – 1200 óráig.

A díjfizetés köteles időszakon kívül, vasárnap, valamint állami és vallási 
ünnepeken a parkolás díjtalan.”

3. §

A „R” 5. §. (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A parkolási  díjak,  a  bérletdíjak,  valamint  a  minimálisan  megfizetendő 
parkolási díjak mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. sz. mellékletben megjelölt
- 4. sz. zónán belüli, 4/A-val jelölt területen, 
- 8. sz. zónán belüli, 8/A-val jelölt területen, valamint a
- 13.  sz.  zónában  igénybe  vehető  kedvezményeket  a  2.  sz.  melléklet 

tartalmazza.”
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4. §

A „R” 6. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A parkolási díjat előre kell megfizetni. A parkolási díj megfizetése történhet 
készpénzzel  a  parkolóautomatáknál  vagy  –  az  üzemeltetőnél  történő 
regisztrálást követően – mobiltelefonon keresztül.”

5. §

A „R” 6. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A pótdíj összege:
- Ha a parkolóhelyet igénybevevő gépjármű tulajdonosa (üzembentartója 

vagy  használója)  parkolási  díj  megfizetése  nélkül  vette  igénybe  a 
parkolóhelyet,  vagy  ha  túllépi  az  általa  fizetett  parkolási  időt,  akkor 
2.250,- Ft-ot köteles megfizetni 3 munkanapon belül.

- Ha a lejárt parkolójegy 30 percen belüli lejáratú, és a gépjárművezető a 
lejárattól számított 30 percen belül vált egy órás parkolójegyet, amelyet 
3 munkanapon belül bemutat az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában 
és befizeti a pótdíjat, akkor a pótdíj összege 1.125,- Ft.

- Ha a pótdíj befizetésére 3 munkanapon túl, de 8 munkanapon belül kerül 
sor, akkor 3.750,- Ft-ot köteles megfizetni.

- Ha a pótdíj befizetésére 8 munkanapon túl kerül sor, úgy 8.250,- Ft-ot 
köteles megfizetni, ezt követően pedig ezen összegnek a 8. munkanaptól 
számított törvényes kamata is esedékes.”

6. §

A „R” 1. sz. és 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete 
lép.

7. §

Jelen rendelet 2007. január 01-jén lép hatályba.

a 31/2006.(XII.22.) sz. rendelet 1. sz. melléklete
„a 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelet 1. sz. melléklete”

Ózd Város Önkormányzatának
a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről és

díjáról szóló rendeletéhez
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A fizető parkolók helye:

1.  sz. zóna: Gyújtó-téri parkoló (a csomópont és a KARÁT Áruház között)
2. sz. zóna: A KARÁT Áruház és a FILÓ Üzletház közötti parkoló
3. sz. zóna: Szolgáltató Ház mögötti parkoló
4. sz. zóna: A Nemzetőr út 19-22. sz. épület és a Vasvár út 54. sz. épület közötti 

parkolók
4/A. A 4. sz. zónán belül a 2. sz. mellékletben meghatározott kedvezmény 
igénybevételére kijelölt terület.

5. sz. zóna: Vasvár úti parkoló (a Vasvár út 56. sz. épület mellett)
6. sz. zóna: Városközponti ABC mögötti parkoló
7. sz. zóna: Nemzetőr út 14-17. sz. mögötti parkoló
8. sz. zóna: Nemzetőr úti parkoló (Hódos-patak melletti szakasz)

8/A. A 8. sz. zónán belül a 2. sz. mellékletben meghatározott kedvezmény 
igénybevételére kijelölt terület.

9. sz. zóna: Vasvár út 82. számnál lévő parkoló (Bolyki elágazásnál)
10.sz. zóna: A Vasvár út 64-82. sz. mögötti parkolók és útszakasz
11.sz. zóna: Vasvár út páratlan oldalán, a Bocskai út és a Harangláb Borozó 

közötti parkolók és útszakasz.
12.sz.  zóna:  Piac  úti  parkoló  (A Piac  útnak  az  Iparvasút  út,  Cipó-híd  és 

élelmiszer  piac  sarka  közötti  szakasza,  valamint  a  Filó  Üzletház  körüli 
parkolók és lakóút.)

13.sz. zóna: A Gyújtói-csomópont – Vasköz – Autóbusz-állomás – Munkás út 
által határolt területen lévő parkolók

A fenti  területeken  a  parkolás  csak  a  KRESZ  által  nem  tiltott  területeken 
történhet.

a 31/2006.(XII.22.) sz. rendelet 2. sz. melléklete
„a 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelet 2. sz. melléklete”

Ózd Város Önkormányzatának
a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről és

díjáról szóló rendeletéhez

88



Parkolási díjak a fizető parkolókban:

Díj
(Ft/óra)

Minimálisan 
megfizetendő díj

(Ft)
Személygépkocsi 150,- 70,-
Autóbusz 530,- 260,- 
Személygépkocsi  napi 
jegy 
(megváltás  időpontjától 
számított  24  óra 
időtartamra) 

900,- - 

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

Bérlet díjak a fizető parkolókban

Összes parkolóra érvényes bérlet

Bérlet típusa Díj (Ft)
Havi bérlet   5.500
Negyedéves bérlet 14.500
Féléves bérlet 27.000
Éves bérlet 54.000

Egy parkolóra érvényes bérlet

Bérlet típusa Díj (Ft)
Havi bérlet 2.000
Negyedéves bérlet   6.000
Féléves bérlet 10.000
Éves bérlet 16.000

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

Kedvezmények a fizető parkolókban
- A 4. sz. zónán belüli 4/A. területen az orvosi rendelő szolgáltatásait igénybe 

vevők személygépkocsijai – rendelési időben – díjmentesen várakozhatnak. 
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- A  8.  sz.  zónán  belüli  8/A.  területen  az  óvodás  gyerekeket  szállító 
személygépkocsik munkanapokon maximum 1 óra időtartamig díjmentesen 
várakozhatnak. 

- A  13.  sz.  zónán  belül  a  várakozás  első  30  perce  díjmentes.  Ezen 
jogosultságot a parkolóautomata által ingyenesen kiadott és a „R” 6. §. (6) 
bekezdésében foglaltak szerint elhelyezett jeggyel kell igazolni.  

-.-.-

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal,  6 nem, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:

146/SzÜ. 236/KH/2006. (XII.21.) sz. Határozat

Tárgy: Az Önkormányzat  és  a  Parking Hungary Kft.  által  a  fizető  parkolók 
működtetésére kötött üzemeltetési szerződés módosítása

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

1.) A Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  az  Ózd  Városi  Önkormányzat 
mint  megbízó  és  a  Parking  Hungary  Kft.  (Székhelye:  3527  Miskolc, 
Zsigmondi út 34., cégjegyzékszám: 05-09-010871) mint megbízott között 
2004.  április  30-án  létrejött  –  az  Ózd város  közigazgatási  határán  belül 
helyi rendelettel  kijelölt  fizető parkolókra vonatkozó – kizárólagos jogot 
biztosító, 10 év időtartamra megkötött üzemeltetési szerződést a szerződő 
felek  a  határozat  mellékletét  képező  „üzemeltetési  szerződés  2.  sz. 
módosítása” szerint módosítsák a kapcsolódó 2. és 3. melléklettel együtt, a 
szerződés egyéb pontjainak változatlan hatályban tartásával.

2.) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  módosító 
dokumentum aláírására.

Felelős: előkészítésért: 
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály 

   üzemeltetési szerződést módosító dokumentum aláírásáért:
Polgármester

Határidő: 2006. december 31.
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7.) napirend

Javaslat az Integrált Gyermekjóléti Intézmény megszüntetésére

Benedek  Mihály elmondja,  két  olyan  előterjesztés  van  egymás  után,  ami 
összefügg a kistérséggel. Tájékoztatja a testületet, hogy ezek az előterjesztések 
megerősítik azokat a döntéseket, amelyeket a Kistérségi Társulás meghozott. A 
szociális  és  gyermekvédelmi  intézmények  működése  átkerül  a  kistérség 
felügyelete  alá.  Ennek  oka,  hogy  a  kistérségek  további  erősítése  célként 
szerepelt a Kormány programjában és a normatív támogatások meghatározása, 
illetve elfogadása sokkal több előnyt fog biztosítani, ha a kistérség üzemelteti 
ezeket  az  intézményeket.  A  kistérség  döntött  abban  a  tekintetben,  hogy 
megbízzák az intézményvezetőket és ők fogják folytatni az intézmény vezetését 
a kistérség keretein belül is. Megjegyzi, az intézményeknél lévő vagyon nem 
kerül át a kistérség tulajdonába, az továbbra is Ózd város tulajdona marad, csak 
üzemeltetésre  kapja  meg  a  kistérség  az  intézményt,  viszont  a  2007.  évi 
vagyonnövekmény  már  a  kistérség  tulajdonát  fogja  képezni.  Úgy  véli,  ha  a 
kistérség  fogja  működtetni  ezeket  az  intézményeket,  a  szolgáltatást  igénybe 
vevőknek magasabb szintű szolgáltatást tudnak majd nyújtani. Ezzel együtt kéri 
a 8.), 9.), és 10.) napirendi pontok határozati javaslatainak is az elfogadását.

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

dr.  Almási  Csaba ismerteti,  a  Kistérségi  Társulási  Tanács  december  18-án 
döntött arról, hogy megalakítja a Kistérségi Gyermekjóléti Intézményt. Eddig a 
gyermekjóléti szolgáltatást megállapodás alapján látta el a Kistérségi Társulás. 
Tekintettel arra, hogy az Integrált Gyermekjóléti Intézmény 2006. december 31-
én  megszűnik,  így  a  megállapodást  is  meg  kell  szüntetni.  Az  erre  irányuló 
szándékot  a  Társulás  már  kifejezte.  Mivel  a  megállapodás  az  intézmény 
megszüntetésével tartalmát vesztette, az Önkormányzatnak is hozzá kell járulnia 
a  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetéséhez.  Ennek  értelmében  a 
határozati  javaslatot  ki  kell  egészíteni  még  egy  ponttal,  miszerint  az 
Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Kistérségi Társulással 2005. szeptember 
28-án,  a  gyermekjóléti  szolgáltatások  ellátására  kötött  megállapodást  2006. 
december  31-i  hatállyal  közös  megegyezéssel  megszünteti,  valamint 
felhatalmazza  a  Polgármestert  a  megszüntető  okirat  aláírására.  Felelősként  a 
Polgármestert, határidőként 2006. december 31. napját kell megjelölni. 

Szabóné Ottmájer  Zsuzsanna: megjegyzi,  a  Társulás  által  hozott  döntésekkel 
kapcsolatos nemcsak a jelenlegi napirend, de a 9.), 10.), 11.), 12.), 13.), és 14.) 
napirend  is.  Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság  mindegyik 
napirendet megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Nyerges  Tibor jelzi,  a  képviselőcsoportjuk  nem  kötözködik  mindig,  így  a 
jelenlegi és az ezzel kapcsolatos előterjesztésekkel egyetértenek és támogatják 
is,  hiszen  több  normatív  támogatáshoz  lehet  jutni  azáltal,  ha  a  Kistérségi 
Társulás működteti az intézményeket. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az 
intézményeknek  a  gazdasági  tevékenységét  egy  gazdasági  központszerűség 
fogja végezni. Ennek a működtetéséhez nem jár normatív támogatás. Kérdése, 
nem lett  volna-e  célszerű a  Szociális,  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központot 
megbízni ennek a feladatnak az ellátásával? Nem biztos, hogy szerencsés egy új 
szervezetet  létrehozni.  Ha  jogilag  nem  megoldható,  akkor  természetesen 
elfogadják az eredeti javaslatot. 

Kiss Sándor megjegyzi, nem hangzott el olyan, hogy bárki kötözködésnek veszi 
az építő jellegű javaslataikat.

Benedek Mihály kéri, a konkrét kérdésre Kispap Károly úr válaszoljon.

Kispap Károly válaszában ismerteti, egy intézménynek sok olyan feladata van a 
szakmai  tevékenység  mellett,  ami  a  gazdálkodással  függ  össze,  például 
költségvetést kell készíteni, járulékok befizetését kell teljesíteni stb. Ha minden 
szakfeladatot  önálló  intézményként  végeznek  el,  akkor  mindenhol  megfelelő 
szakemberekről kell gondoskodni. A létrehozandó intézmény esetében egy 2-3 
fős gazdasági  blokkra kell  gondolni.  Ennek fedezetét  a  Szociális  Központnál 
felszabaduló létszám és pénzeszközök képezik. 

Kiss Sándor kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat  elfogadásáról  a  dr.  Almási 
Csaba által elmondott módosító javaslattal együtt. 

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

670/SzÜ 237/KH/2006.(XII.21.) számú határozat

Tárgy: Az Integrált Gyermekjóléti Intézmény megszüntetése

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

1.) Ózd  Város  Önkormányzata,  mint  alapító  az  Integrált  Gyermekjóléti 
Intézményt  (székhelye:  3600  Ózd,  Petőfi  út  12.,  felügyeleti  szerve:  Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete), mint költségvetési szervet az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c.) 
pontja alapján 2006. december 31-ei hatállyal megszünteti.
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A megszüntetett költségvetési szerv tevékenységét teljes egészében az Ózd 
Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Többcélú Társulás) által 2007. 
január 1-jei hatállyal létrehozandó Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény látja 
el,  amely  lehetővé  teszi  azt,  hogy  a  szakmai  munka  az  előírásoknak 
megfelelően,  az  eddigi  magas  színvonalon  kerüljön  ellátásra  a  Többcélú 
Társulás teljes területére kiterjedően.

2.) A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja – munkajogi vonatkozásban
is – az Ózd Kistérség Többcélú Társulás által  2007.  január 1-ei hatállyal 
létrehozandó Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény. 

3.) Ózd  Város  Önkormányzata  a  megszüntetendő  intézménnyel  kapcsolatos 
tulajdonosi  jogait  változatlan  formában megtartja  és  a  Többcélú  Társulás 
által  létrehozandó  új  intézmény  zavartalan  működéséhez  szükséges 
ingatlanokat és ingóságokat az új intézmény ingyenes használatába átadja.

4.) Felhívja az Integrált Gyermekjóléti Intézmény és az Igazgatási Ügyosztály 
vezetőjét, hogy a megszüntetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Integrált Gyermekjóléti Intézmény vezetője
PH Igazgatási Ügyosztály vezetője

Határidő: 2006. december 31.

5.) Ózd Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy az Ózd Többcélú Kistérségi 
Társulással 2005. szeptember 28-án a gyermekjóléti szolgáltatások ellátására 
kötött  megállapodást  2006.  december  31-i  hatállyal,  közös  megegyezéssel 
megszünteti  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Megszüntető  okirat 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. december 31.

-.-.-

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

-.-.-

8.) napirend

Javaslat a Kézenfogva Gondozóház megszüntetésére
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Benedek  Mihály: mivel  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Bizottság 
elnöke a bizottság véleményét az előző napirendnél elmondta, kéri a szavazást a 
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

665/SzÜ 238/KH/2006. (XII.21.) számú határozat

Tárgy: A Kézenfogva Gondozóház megszüntetése

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

A  Képviselő-testület  a  Kézenfogva  Gondozóház  megszüntető  okiratát  a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető okirat aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

1.) Ózd Város  Önkormányzata (képviselője  Benedek  Mihály  polgármester) 
mint alapító a Kézenfogva Gondozóház Intézményt – melynek székhelye: 
3600 Ózd, Szent I. út 10., - felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  mint  részben  önálló  költségvetési  szervet
az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  tv.  90.  §  (1)  bekezdés
c)  pontja  alapján  –  az  ellátandó  feladat  más  szervezetben  történő 
hatékonyabb  működése  érdekében  –  2006.  december  31.  napjával
m e g s z ü n t e t i.

2.) A megszüntetett költségvetési szerv tevékenységét teljes egészében az Ózd 
Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) által 2007. január 1-
jei hatállyal létrehozandó Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ látja 
el  a szakmai munka előírásainak megfelelő magas színvonalon, a Társulás 
területére kiterjedően.

3.) A  megszüntetett  költségvetési  szerv  jogutódja  –  vagyoni  jogok  és 
kötelezettségek,  valamint  munkajogi  vonatkozásban –  a  létrehozandó 
Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ.
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4.) Ózd  Város  Önkormányzata  a  megszüntetett  intézménnyel  kapcsolatos 
tulajdonosi  jogait  változatlan  formában  megtartja  és  a  Társulás  által 
létrehozandó  új  intézmény  zavartalan  formában  történő  működés 
megkezdéséhez szükséges vagyont ingyenesen használatba adja.

5.) Ózd Város Önkormányzata felhívja a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály, 
valamint  a  Kézenfogva  Gondozóház  intézmény  vezetőjét,  hogy  a 
megszüntetéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Ózd, 2006. december 21.

Benedek Mihály
  polgármester

9.) napirend

Javaslat a Területi Szociális Gondozási Központ Alapító Okirat módosítására

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

121/SzÜ 239/KH/2006.(XII.21.) számú határozat

Tárgy: A Területi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása

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

1.) A Képviselő-testület a Területi Szociális Gondozási Központ a mellékletben 
foglalt módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2.) A  Képviselő-testület  utasítja  a  Területi  Szociális  Gondozási  Központ 
vezetőjét,  hogy  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  megfelelő 
módosításáról gondoskodjon.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: 2007. január 31.
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Melléklet

Területi Szociális Gondozási Központ
Alapító Okirata

Az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) 
bekezdésében,  továbbá  a  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  10.  §  (9) 
bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított  1993.  évi  III.  törvényben  foglaltak  alapján  Ózd  Város 
Önkormányzata  az  1988-ban  létesített  Területi  Szociális  Gondozási  Központ 
Alapító Okiratát a következők szerint módosítja, és egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét megállapítja.

1.) A Területi Szociális Gondozási Központ Szociális Információs Szolgálatot, 
étkeztetést,  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást, nappali  ellátást,  átmeneti 
elhelyezést biztosító intézmény.

Székhelye: Ózd, Bolyky Tamás út 15. 

Az intézmény egységei, telephelyei és férőhelyei:

• I. sz. Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézményi egység 20 férőhely
» I. sz. Idősek Klubja étkeztetés
» Telephely: Bethlen G. út 10.

• II.  sz.  Idősek  Klubja  nappali  ellátást  nyújtó  intézményi  egység  20 
férőhely,

» II. sz. Idősek Klubja étkeztetés  
» Telephely: Somsályi út 15.

• III.  sz.  Idősek  Klubja  nappali  ellátást  nyújtó  intézményi  egység  40 
férőhely

» III. sz. Idősek Klubja étkezés
» Telephely: Bolyky T. út 15.

• Esthajnal Gondozóház 
» Gondozóház  átmeneti  ellátást  nyújtó  intézményi  egység        20 

férőhely,
» Esthajnal Gondozóház étkeztetés
» Telephely: Bánszállás tp. 4.
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• Harmónia Gondozóház 
» Gondozóház  átmeneti  elhelyezést  nyújtó  intézményi  egység   14 

férőhely,
» Idősek  Klubja  nappali  ellátást  nyújtó  intézményi  egység         20 

férőhely,
» Idősek Klubja étkeztetés
» Telephely: Virág út 22.

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  40 készülék
Telephely: Ózd, Virág út 22. 

• Központi Mosoda
Telephely: Bethlen G. út 10.

• Szociális Információs Szolgálat
Telephely: Ózd, Városház tér 1.  

A Területi Szociális Gondozási Központ alaptevékenységi körében ellátja az 
étkeztetés keretében a szociálisan rászorultakat. Nappali ellátás keretében az 
idősek klubjainak gondozottai részére biztosítja a napközbeni tartózkodást, a 
fizikai  és  pszichés  gondozást.  A  gondozóházak  átmeneti  elhelyezést 
biztosítanak,  mely  ideiglenes  jelleggel  egy  évi  időtartamra  szólnak.  A 
jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást,  mely  segítségével  fenntartható  a 
biztonságos életvitel feltételei. A Központi Mosoda az intézményi egységek 
textíliájának tisztítását végzi. A Szociális Információs Szolgálat a szociális 
biztonság  megteremtéséhez  kapcsolódó  ellátásokról  és  szolgáltatásokról 
tájékoztatást nyújt. 

A  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  vállalkozói  tevékenységet  nem 
folytat.

2.) A  Területi  Szociális  Gondozási  Központ  az  előirányzatok  feletti 
rendelkezései  jogosultság  szempontjából  teljes  jogkörrel  rendelkező, 
gazdálkodása  megszervezésének  módjára  tekintettel  részben  önállóan 
gazdálkodó  intézmény.  Pénzügyi,  gazdasági  feladatait  a  Szociális  és 
Egészségügyi Gazdasági Központ látja el.

3.) A Területi Szociális Gondozási Központ
alapító szerve: Ózd Városi Tanács
jogutódja Ózd Városi Önkormányzat

A Területi Szociális Gondozási Központ
felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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4.) A Területi Szociális Gondozási Központ vezetőjét a Képviselő-testület bízza 
meg  nyilvános  pályázati  eljárás  útján.  A  megbízatás  előkészítése  az 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság feladata.

5.) A Területi Szociális Gondozási Központ Ózd Város közigazgatási területén 
ellátja  alapszolgáltatás  keretében  az  étkeztetést,  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtást,  nappali  ellátást  (idősek  klubja),  szociális  információs 
szolgáltatást,  valamint  szakosított  ellátás  keretében  átmeneti  elhelyezést 
nyújt.

6.) A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a székhelyen és telephelyen lévő 
ingatlan

• alaptevékenység épülete,
• alaptevékenység gépei és berendezései.

A Területi Szociális Gondozási Központ rendelkezésére állnak az 
analitikusan nyilvántartott eszközök és anyagok is. A rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat gazdasági feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

7.) A Területi  Szociális  Gondozási  Központ  Ózd  Város  Önkormányzatának 
tulajdonáról  és  a  vagyongazdálkodás  főbb  szabályairól  szóló  többször 
módosított 25/1993. (XII. 23.) számú rendelete szerint a rendelkezésre álló 
helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha ez nem akadályozza az intézményben 
folyó gondozási munkát, ezt előzetesen a szakszervezettel egyezteti. 

8.) A Területi Szociális Gondozási Központ a rendelkezésére álló vagyont nem 
jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

9.) A Területi  Szociális  Gondozási  Központ  önálló  jogi  személy,  vagyonával, 
költségvetésével  önállóan  gazdálkodik,  a  munkáltatói  jogokat  az 
intézményvezető gyakorolja  a  közalkalmazottak jogállásáról  szóló törvény 
figyelembe vételével.

Záró rendelkezés

Jelen Alapító Okirat 2007. január 1. napjával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
hatályát veszti a 205/SzÜ 249/KH/2005. (XII. 29.) számú Alapító Okirat.

Ózd, 2006. december 21. 
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 Benedek Mihály
   polgármester

10.) napirend

Javaslat az Esély Gondozóház Alapító Okirata módosítására

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

109/SzÜ 240/KH/2006.(XII.21.) számú határozat

Tárgy: Az Esély Gondozóház Alapító Okiratának módosítása

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

1.) A Képviselő-testület az Esély Gondozóház a mellékletben foglalt módosított 
és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2.) A  Képviselő-testület  utasítja  az  Esély  Gondozóház  vezetőjét,  hogy  a 
Szervezeti és Működési Szabályzat megfelelő módosításáról gondoskodjon.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: 2007. január 31.

Melléklet

Esély Gondozóház 
Alapító Okirata

Az  államháztartásról  szóló  módosított  1992.  évi  XXXVIII.  tv.  88.  §  (1) 
bekezdésében, továbbá a módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § (9) bekezdésében 
és  a  módosított  1993.  évi  III.  törvényben  foglaltak  alapján  Ózd  város 
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Önkormányzata az 1991. évben létesített Esély Gondozóház alapító okiratát a 
következő  szerint  módosítja  és  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövegét 
megállapítja.

1.) Esély  Gondozóház  átmeneti  szállással,  éjjeli  menedékhellyel,  nappali 
melegedővel,  szenvedélybetegek  nappali  intézményével  rendelkező 
intézmény.

Székhelye: 3600 Ózd, József Attila út 3.

Telephelye: 3600 Ózd, Óvoda utca 13.

Intézményi egységei:

Átmeneti Szállás 3600 Ózd, Óvoda utca 13. 50 férőhely
Éjjeli Menedékhely 3600 Ózd, Óvoda utca 13. 16 férőhely
Nappali Melegedő 3600 Ózd, József Attila út 3. 50 férőhely
Szenvedélybetegek 
Nappali Intézménye 3600 Ózd, József Attila út 3. 50 férőhely

Alaptevékenysége:

Az  átmeneti  szállás  alaptevékenysége  a  hajléktalan  személyek  részére 
átmeneti jelleggel életvitelszerű tartózkodásra biztosít lehetőséget, az éjjeli 
menedékhely  a  hajléktalan  személyek  éjszakai  pihenését,  ideiglenes 
tartózkodását biztosítja, a nappali melegedő hajléktalan személyek nappali 
ellátását  biztosítja.  A  szenvedélybetegek  nappali  intézménye  a 
szenvedélybetegek  mentális  és  szociális  gondozását  végzi  szakemberek 
segítségével.

2.) Az  Esély  Gondozóház  az  előirányzatok  feletti  rendelkezési  jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, gazdálkodása megszervezésének 
módjára  tekintettel  részben  önállóan  gazdálkodó  intézmény.  Pénzügyi, 
gazdasági feladatait a Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ látja el.

3.) Az Esély Gondozóház alapító szerve:        Ózd Városi Önkormányzat
Az Esély Gondozóház felügyeleti szerve:   Ózd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete

4.) Az  Esély  Gondozóház  vezetőjét  a  Képviselő-testület  nevezi  ki  nyilvános 
pályázati eljárás útján. A megbízatás előkészítése az Egészségügyi, Szociális 
és Családügyi Bizottság feladata.
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5.) Az Esély Gondozóház alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosít. 
Ózd  város  közigazgatási  területén  ellátja  az  átmeneti  szállás,  az  éjjeli 
menedékhely,  a  nappali  melegedő  és  a  szenvedélybetegek  nappali 
intézményének feladatait.

6.) A feladatok ellátásához rendelkezésére állnak:
 a székhelyén és telephelyén lévő ingatlanok,
 alaptevékenység épületei, gépei és berendezései.

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

7.) Az  Esély  Gondozóház  Ózd  Város  Önkormányzat  tulajdonáról  és  a 
vagyongazdálkodás  főbb  szabályairól  szóló  25/1993.  (XII.  23.)  számú 
rendelete  szerint  a  rendelkezésre  álló  helyiségeket  egy naptári  évnél  nem 
hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A bérbe adásra akkor van lehetőség, ha 
ez  nem  akadályozza  az  intézményben  folyó  munkát  és  ezt  előzetesen  a 
szakszervezettel, a Közalkalmazotti Tanáccsal egyezteti.

8.) Az  Esély  Gondozóház  a  rendelkezésre  álló  vagyont  nem  jogosult 
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

9.) Az Esély Gondozóház gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel 
részben önállóan gazdálkodó intézmény. Az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi, gazdasági 
feladatait a Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ látja el. 

10.)Az  Esély  Gondozóházban  foglalkoztatott  dolgozók  felett  az 
intézményvezető  gyakorolja  a  munkáltatói  jogokat  a  Közalkalmazotti 
Szabályzatban foglaltak figyelembe vételével.

Záró rendelkezés

Jelen Alapító Okirat 2007. január 1. napjával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
hatályát veszti a 496/SzÜ 250/KH/2005.(XI.29.) számú Alapító Okirat

Ózd, 2006. december 21.

Benedek Mihály 
  polgármester
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11.) napirend

Javaslat  a  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ  Alapító  Okirata 
módosítására

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

384/SzÜ 241/KH/2006.(XII.21.) számú határozat

Tárgy: A  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ  Alapító  Okirata 
módosítása

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

1.) A Képviselő-testület  a  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ  a 
mellékletben  foglalt  módosított  és  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító 
Okiratát elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2.) A Képviselő-testület utasítja a Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ 
vezetőjét,  hogy  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  megfelelő 
módosításáról gondoskodjon.

Felelős: Intézményvezető
Határidő: 2007. január 31.

Melléklet

Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ
Alapítói Okirata

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 
bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi 
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LXV.  tv.  10.  §  (9)  bekezdésében  és  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.), 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI.  törvényben ( a továbbiakban: Gyvt.) és az egészségügyről szóló 1997. 
évi  CLIV.  tv.  (a  továbbiakban:  Eütv.)  foglaltak  alapján  Ózd  Város 
Önkormányzata  az  1974-ben  létesített  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági 
Központ alapító okiratát a következők szerint módosítja és egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét megállapítja.

1.) Az intézmény neve:   Szociális és Egészségügyi Gazdasági Központ 
(a továbbiakban: SZEGK) 

Székhelye: Ózd, Árpád vezér út 28.

2.) Az intézmény alapítója:   Ózd Város Önkormányzata
Székhelye: Ózd, Városház tér 1.

3.) Az intézmény felügyeleti szerve:   Ózd Városi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

Székhelye: Ózd, Városház tér 1.

4.) Az intézmény gazdálkodási jogköre:

A  Szociális  és  Egészségügyi  Gazdasági  Központ  a  gazdálkodása 
megszervezésének  módjára  tekintettel  önállóan  gazdálkodó,  az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkező költségvetési intézmény.

5.) Ellátandó alaptevékenységek: 

Az Ózd város Önkormányzata által fenntartott SZEGK az Sztv., a Gyvt. és 
az  Eütv.  152.§. (1)  bek.  alapján  a  pénzbeli  és  természetbeni  ellátások 
folyósítását,  elszámolását,   a  gyermektartásdíj  megelőlegezését  és  az 
otthonteremtési  támogatás  pénzügyi  lebonyolítását,  valamint  az 
egészségügyi alapellátási feladatokat ellátó intézmény.

A SZEGK szakmai szempontból meghatározó alaptevékenységének, a KSH 
által  kiadott  gazdasági  tevékenységek  egységes  ágazati  rendje,  illetve 
szakfeladat-rend szerinti besorolása:

o 751779  Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
o 751845  Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
o 851219  Háziorvosi szolgálat
o 851286  Fogorvosi ellátás
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o 851297  Védőnői szolgálat
o 851912  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
o 851967  Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
o 853277  Szociális foglalkoztatás
o 853311  Rendszeres szociális pénzbeli ellátás
o 853322  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
o 853333  Munkanélküli ellátások
o 853344  Eseti pénzbeli szociális pénzbeli ellátás
o 853355  Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás

6.) A SZEGK vállalkozási tevékenységet nem folytat.

7.) A  SZEGK  gazdálkodási  körébe  tartozó,  részben  önállóan  gazdálkodó 
intézmények:

a) Területi Szociális Gondozási Központ
Székhelye: Ózd, Bolyky Tamás út 15.

Az intézmény egységei, telephelyei és férőhelyei:

• I. sz. Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézményi egység 20 
férőhely

 I. sz. Idősek Klubja étkeztetés  
Telephely: Ózd, Bethlen Gábor út 10.

• II. sz. Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézményi egység 
20 

férőhely
II. sz. Idősek Klubja étkeztetés   
Telephely: Ózd, Somsály út 15.

• III. sz. Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézményi egység 40 
férőhely

III. sz. Idősek Klubja étkeztetés 
Telephely: Ózd, Bolyky Tamás út 15.

• Esthajnal Gondozóház 
Gondozóház átmeneti ellátást nyújtó intézményi egység 20 férőhely
Esthajnal Gondozóház étkeztetés

 Telephely: Ózd, Bánszállás telep 4.

• Harmónia Gondozóház
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Gondozóház átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi egység     14 
férőhely
Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézményi egység 20 férőhely

Idősek Klubja étkeztetés 
 Telephely: Ózd, Virág út 22.

• Központi Mosoda
 Telephely: Ózd, Bethlen Gábor út 10.

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40 készülék
 Telephely: Ózd, Virág út 22.

• Szociális Információs Szolgálat
Telephely: Ózd, Városház tér 1.

b) Esély Gondozóház
Székhelye: Ózd, József A. út 3.

Intézményi egységei:
• Átmeneti szállás 

Telephely: Ózd, Óvoda út 13. 50 férőhely
• Éjjeli menedékhely 

Telephely: Ózd, Óvoda út 13. 16 férőhely
• Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 

Telephely: Ózd, József A. út 3. 50 férőhely
• Nappali melegedő 

Telephely: Ózd, József A. út 3. 50 férőhely

8.) A  részben  önállóan  gazdálkodó  intézmények  szakfeladat-rend  szerinti 
besorolása:

o 853181  Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
o 853233  Házi segítségnyújtás (Jelzőrendszer)
o 853255  Szociális étkeztetés
o 853266  Nappali szociális ellátás
o 853288  Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (Inf. Szolg.)

9.) A SZEGK  vezetőjét  a  Képviselő  testület  nevezi  ki  nyilvános  pályázati 
eljárás  útján.  A  kinevezés  előkészítése  az  Egészségügyi,  Szociális  és 
Családügyi Bizottság feladata.
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10.) A SZEGK  feladatainak  ellátásához  rendelkezésre  áll  a  székhelyén  lévő 
ingatlan,

- az alaptevékenység épülete,
- az alaptevékenység gépei és berendezései.

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

11.) A  SZEGK  az  Ózd  Város  Önkormányzat  tulajdonáról  és  a 
vagyongazdálkodás  főbb szabályairól  szóló  többször  módosított  25/1993. 
(XII.23.)  számú  rendelete  szerint  a  rendelkezésére  álló  helyiségeket  egy 
naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A bérbeadásra akkor 
van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményében folyó munkát, ezt 
előzetesen a közalkalmazotti megbízottal egyezteti.
A  SZEGK  a  rendelkezésére  álló  vagyont  nem  jogosult  elidegeníteni, 
illetőleg biztosítékként felhasználni.

12.) A  SZEGK  önálló  jogi  személy,  vagyonával,  költségvetésével  önállóan 
gazdálkodik.  A  munkáltatói  jogokat  a  háziorvosok,  alapellátást  végző 
fogorvosok kivételével a SZEGK vezetője gyakorolja a közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  törvény  figyelembevételével.  E  jogkörében  eljárva  az 
intézményvezetőnek  a  döntését  megelőzően  egyeztetni  kell:  a  háziorvosi 
szolgálatnál,  iskola-egészségügynél,  iskola-fogászatnál  alkalmazott 
dolgozók esetében az orvossal, védőnők esetében a vezető védőnővel. 

Záró rendelkezés

Az Alapító Okirat 2007. január 01. napjával lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 
384/SzÜ 130/KH/2006. (VI.30.) számú határozattal jóváhagyott Alapító Okirat 
hatályát veszti.

Ózd, 2006. december 21.

Benedek Mihály
   polgármester

-.-.-

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

-.-.-
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12.) napirend

Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás és Ózd Város Önkormányzatának a 
szociális  alapszolgáltatások  ellátására  kötött  külön  megállapodás 
megszüntetésére

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

113/SzÜ 242/KH/2006. (XII.21.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás és Ózd Város Önkormányzatának 
a  szociális  alapszolgáltatások  ellátására  kötött  külön  megállapodás 
megszüntetése

Ózd  Város  Önkormányzata  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulással 
családsegítés,  házi  segítségnyújtás  és  szenvedélybetegek  közösségi  ellátására 
kötött  –  a  492/SzÜ  247/KH/2005.  (XI.29.)  határozatával  jóváhagyott  – 
megállapodást 2006. december 31. hatállyal megszünteti.

Felhatalmazza  Ózd  Város  Önkormányzatának  alpolgármesterét,  hogy  a 
mellékletet képező megállapodás megszüntetéséről szóló okiratot írja alá.

Felelős: Kiss Sándor alpolgármester
Határidő: azonnal

Melléklet

MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE

Az  Ózd  Város  Önkormányzata  (3600  Ózd  Városház  tér  1.,  képviseli:  Kiss 
Sándor  alpolgármester)  az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulással  (3600  Ózd, 
Városház  tér  1.,  képviselője:  Benedek  Mihály  Társulási  Tanács  elnöke)  –  a 
családsegítés, házi segítségnyújtás és szenvedélybetegek közösségi ellátására – 
kötött megállapodást 2006. december 31. napjával megszünteti.

A megállapodást az Ózd Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) 
a 18/ÓKTH/2005. (XI.28.) számú határozatával, míg Ózd Város Önkormányzata 
a 492/SzÜ 247/KH/2005. (XI.29.) határozatával hagyta jóvá.
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A megállapodás  alapján  biztosított  szociális  szolgáltatásokat  2007.  január  1. 
napjától  a  Társulás  által  megalapított  új  intézmény:  a  Kézenfogva  Szociális 
Szolgáltató Központ biztosítja.

Az  ellátásnak  a  Társulás  keretein  belüli  megszervezésével  a  feladatellátás 
hatékonyabbá tehető. Erre tekintettel a megállapodás további hatályban tartása 
okafogyottá vált.  

Ózd, 2006. december 21.

  Kiss Sándor Benedek Mihály
 alpolgármester    Társulási Tanács elnöke

13.) napirend

Javaslat  Ózd Város Önkormányzatának – 14 település önkormányzatával  – a 
családsegítés feladatainak ellátására kötött megállapodás megszüntetésére

Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

113/SzÜ 243/KH/2006. (XII.21.) számú határozat

Tárgy: Ózd  Város  Önkormányzatának  –  14  település  önkormányzatával  –  a 
családsegítés feladatainak ellátására kötött megállapodás megszüntetése

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

A Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  Ózd  Város  Önkormányzata  –  az 
előterjesztés  mellékletében  felsorolt  –  14  település  önkormányzatával  a 
családsegítés feladatainak ellátására – 492/SzÜ 248/KH/2005. (XI.29.) határozat 
alapján – kötött megállapodásokat 2006. december 31. napjával megszüntesse. 

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  megállapodások megszüntetéséről  szóló  –  a 
határozat mellékletét képező – okiratok aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

108



Melléklet

MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE

Az  Ózd  Város  Önkormányzata  (3600  Ózd,  Városház  tér  1.,  képviselője: 
Benedek Mihály polgármester) ……………………. Község Önkormányzatával 
(cím:…………….., képviselője:…………………... polgármester) családsegítési 
feladatok ellátásának finanszírozására kötött – 492/SzÜ 248/KH/2005.(XI.29.) 
számú határozatával jóváhagyott – megállapodást 2006. december 31. napjával 
megszünteti.

A  megállapodás  alapján  biztosított  szociális  szolgáltatást  2007.  január  1. 
napjától az Ózd Kistérség Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) által 
megalapított  új  intézmény:  a  Kézenfogva  Szociális  Szolgáltató  Központ 
biztosítja.

Az  ellátásnak  a  Társulás  keretein  belüli  megszervezésével  a  feladatellátás 
gazdaságosabbá és hatékonyabbá tehető.
A  felek  a  megállapodás  felbontásának  szükségességét  együttesen 
megállapították,  tekintettel  arra,  hogy  a  feladat  finanszírozása  a  jövőben  a 
Társulás költségvetéséből történik.

A megállapodás további fenntartása okafogyottá vált.

Ó z d, 2006. december 21.

Benedek Mihály 
   polgármester

-.-.-

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

-.-.-

14.) napirend

Javaslat a Területi Szociális Gondozási Központ helyiségigényének elbírálására
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Kovács Béla: a Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
támogatja  a  határozati  javaslat  elfogadását,  mely  szerint  a  Területi  Szociális 
Gondozási Központ 2007. december 31-ig az Ózd, Bolyky Tamás út 15. szám 
alatti  épületben  lévő  helyiségeket  változatlan  feltételekkel  továbbra  is 
használhatja. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

202/SzÜ 244/KH/2006.(XII.21.) számú határozat

Tárgy: A Területi Szociális Gondozási Központ helyiségigényének elbírálása 

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 – 
2007.  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.
Felkéri  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: 2007. január 15.

-.-.-

A Képviselő-testület a 15.) és 15/a.) napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja,  
anyaga külön jegyzőkönyvben.

-.-.-

16.) napirend

Javaslat önkormányzati vezetőket érintő személyi kérdésekre
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Nagybalyi  Géza elmondja,  hogy  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján 
a  Képviselő-testület  határozatával  jutalmat  állapíthat  meg a  polgármesternek, 
illetve  az  alpolgármestereknek  meghatározott  időszakban  végzett  munkájuk 
értékelése alapján. A törvény értelmében az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 
javasolja  a  Képviselő-testületnek,  hogy  Benedek  Mihály  polgármesternek  és 
Kiss Sándor foglalkoztatási jogviszonyban lévő alpolgármesternek 2006. évre 1 
havi  illetményüknek  megfelelő  jutalommal,  dr.  Bárdos  Balázs  társadalmi 
megbízatású  alpolgármesternek  1  havi  tiszteletdíjának  megfelelő  jutalommal 
ismerje el a város működőképességének megtartása, az elhatározott fejlesztések 
megvalósítása érdekében végzett munkáját, valamint a pályázatos támogatások 
megszerzésével  kapcsolatban  kifejtett  tevékenységét.  Hozzáteszi,  az 
eredményekről  is  célszerű  szólni.  Az  elmúlt  év  folyamán  eredményesen 
alakultak a város hosszú távú jövője szempontjából a nagy projektek. Döntés 
született a kórházrekonstrukció további folytatásáról, megkezdődött az Olvasó 
és a Liszt Ferenc Művelődési Ház rekonstrukciója, az „Új városrész születik” 
program lassan befejeződik, megnyílt két nagy hipermarket, felújításra került a 
Gyújtó Üzletház. Közlekedési fejlesztésekre is sor került, például megépítésre 
került a táblási körforgalom, befejezték a híd felújítását is, valamint útfelújítások 
is  történtek,  amelyet  folytatni  szeretnének  jövőre.  Kiépítésre  került  az 
infrastruktúra  a  sajóvárkonyi-táblai  Ipari  parkhoz.  A  lakhatási  feltételek 
javításában  jelentős  eredmények  születtek  és  megvalósult  a  panelfelújítási 
program is.  Hétesben 20 M Ft  központi  támogatást  használtak  fel  a  lakások 
felújítására  és  folytatódott  a  martinsalakos  program  is.  Néhány  intézmény 
felújításra került, például a Damjanich úti orvosi rendelő, valamint a gimnázium 
épülete.  Bővült  a  szolgáltató  szektor,  megnyílt  a  Budapest  Bank,  felújításra 
került  az  Erste  Bank  és  a  városba  jön  a  Raiffeisen  Bank  is.  Kiemelhető  a 
Csépány és Bolyki főúti járdák felújítása. Mindezek alapján kéri a testületet a 
határozati javaslat elfogadására.

Kiss Sándor kéri a szavazást Benedek Mihály polgármester úr jutalmazásával 
kapcsolatban.

A Képviselő-testület  16  igen  szavazattal,  5  tartózkodás  mellett  Benedek 
Mihály polgármester úr jutalmazásával egyetért.

Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  Kiss  Sándor  foglalkoztatási  jogviszonyban 
lévő alpolgármester jutalmazásával kapcsolatban.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett Kiss Sándor 
foglalkoztatási jogviszonyban lévő alpolgármester jutalmazásával egyetért.
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Benedek  Mihály kéri  a  szavazást  dr.  Bárdos  Balázs  társadalmi  megbízatású 
alpolgármester jutalmazásával kapcsolatban.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett dr. Bárdos 
Balázs társadalmi megbízatású alpolgármester jutalmazásával egyetért és a 
fentiek alapján az alábbi határozatot hozza:

674/SzÜ 247/KH/2006.(XII.21.) 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  2006.  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: 2006. december 31.

17.) napirend

Beszámoló az Almási Balogh Pál Kórház 2006. évi gazdálkodásáról és pénzügyi 
helyzetének alakulásáról

Benedek  Mihály köszönti  Németh  Imrénét  a  Kórház  gazdasági  igazgatóját. 
Elmondja,  ehhez  az  anyaghoz  tartozik  egy  CD  lemez  is,  amelyet  minden 
képviselő megkapott. 

Szabóné Ottmájer Zsuzsanna reméli, hogy a kiadott CD lemezt mindenki meg 
tudta nézni. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság megvitatta az 
előterjesztést  és  egyhangúlag  javasolja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Az 
anyag szakmailag pontos és precíz. A másfél oldalas összefoglaló és a határozati 
javaslat még úgy készült el december 5-én, hogy nem volt biztos, megkapja-e a 
Kórház a kölcsönt. Azóta már kiderült az előző napirend megtárgyalásakor, hogy 
az Önkormányzat biztosít átmeneti kölcsönt a Kórháznak. 

Erdősi János úgy véli, aki végigolvasta a CD-n lévő anyagot, annak nem kell 
magyarázni, hogy a Kórháznak szüksége van a pénzre. Nem lehet megengedni, 
hogy az  intézmény kikerüljön  a  39  kiemelt  kórház  közül,  márpedig  ha  nem 
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kapnak  segítséget,  akkor  előfordulhat.  A  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását. 

Benedek  Mihály kéri  Németh  Imrénét,  tolmácsolja  a  Képviselő-testület 
köszönetét,  hiszen  mindenre  kiterjedő,  pontos  beszámolót  kaptak  ezzel  az 
anyaggal. Személy szerint is, de a szakbizottság szerint is túl magasnak ítélik 
azonban a bér és járulékterheket, ennek visszaszorítására lépéseket kell tenni, 
hiszen  nem  várható,  hogy  a  központi  támogatás  ezeket  fogja  finanszírozni. 
Végezetül sok erőt kíván a Kórház további működtetéséhez. 
Mivel  több  hozzászólás  nincs,  kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat 
elfogadásáról.

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

99/SzÜ 248/KH/2006. (XII.21.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló az Almási Balogh Pál Kórház 2006. évi gazdálkodásáról és 
pénzügyi helyzetének alakulásáról

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

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján megállapítja, hogy 
az évek óta tartó takarékosság és szigorú gazdálkodási intézkedések ellenére 
tovább romlott a Kórház pénzügyi helyzete.

A csődhelyzet elkerülése érdekében a Képviselő-testület hozzájárul  ahhoz, 
hogy a szállítói tartozások egy részének kiegyenlítéséhez az Önkormányzat 
átmeneti  kölcsönt  biztosítson  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  részére, 
visszafizetési  kötelezettség  mellett,  melyet  a  költségvetési  rendelet 
módosításában kell előirányozni. 

Felelős: Polgármester
Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

Határidő: azonnal

17/A.) napirend

Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  pályázatának  végrehajtását  garantáló 
indítási nyilatkozat megtételére
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Szabóné  Ottmájer  Zsuzsanna: az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi 
Bizottság az előterjesztést nem tárgyalta, de – mivel ő az előterjesztő – személy 
szerint javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Benedek Mihály tájékoztatást ad arról, hogy a pályázatot a Kórház benyújtotta 
és  ezzel  kapcsolatban  szükséges  ezt  a  nyilatkozatot  megtenni,  amely  a 
Képviselő-testület  egyetértésével  lehetséges.  Kéri,  támogassák  a  nyilatkozat 
elfogadását. 

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

99/SzÜ 249/KH/2006. (XII.21.) számú határozat

Tárgy: Az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  pályázatának  végrehajtását  garantáló 
indítási nyilatkozat megtétele

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

Az  Almási  Balogh  Pál  Kórháznak  az  –  egészségügyi  ellátórendszer 
struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére 
–  az  Egészségügyi  Minisztériumhoz  benyújtott  pályázatával  kapcsolatban 
kötelezettséget vállal a pályázati cél megvalósítására.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  mellékletet  képező  „Indítási  Nyilatkozat” 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet

INDÍTÁSI NYILATKOZAT

az  Egészségügyi  Minisztériumnak  az  egészségügyi  ellátórendszer 
struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére 
kiírt pályázati felhívás alapján
név: Almási Balogh Pál Kórház
OEP azonosító kód: 04 1368
székhely: 3600 Ózd, Béke u. 1.
(a  továbbiakban:  Szolgáltató)  által  benyújtott  egyedi/együttes  Pályázati 
Ajánlatban vállalt struktúraátalakítás megvalósítására
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név: Ózd Város Önkormányzata
cím:  3600  Ózd,  Városház  tér  1.  (a  továbbiakban:  Fenntartó)  egyoldalú 
kötelezettséget vállal.

A Fenntartó nyilatkozik, hogy a Szolgáltató és az Egészségbiztosítási Pénztár (a 
továbbiakban:  Finanszírozó)  között  létrejött  Támogatási  Szerződést  magára 
nézve kötelezőnek ismeri el.

A  Fenntartó  készfizető  kezességet  vállal  a  Szolgáltató  Pályázati  Ajánlata 
szerinti,  az  egészségügyi  miniszternek  a  pénzügyminiszterrel  egyetértésben 
hozott  döntése  alapján  támogatott célfeladat(ok)  megvalósításának,  illetve  a 
Szolgáltató  által  kötött  Támogatási  Szerződésben  vállalt  kötelezettségek 
teljesítésének elmaradása esetén a támogatás, folyósításától számított Ptk. 232. § 
(2)  bekezdése  szerinti  kamattal  növelt  teljes  összegének,  egyösszegű 
visszafizetésére  a  Finanszírozó  által  megadott  számlaszámra  a  felszólítását 
követő 15 napon belül.

A Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szolgáltató részére 
folyósított támogatás összegét a Finanszírozó a Támogatási Szerződés szerint 
visszavonja  és  a  visszavonás  a  Szolgáltató  működését,  illetve  a  biztosítási 
jogviszony  keretében  igénybe  vehető  egészségügyi  szolgáltatások 
igénybevehetőségét  veszélyezteti,  haladéktalanul  és  maradéktalanul 
gondoskodik a Szolgáltató folyamatos működőképességének biztosításáról,  az 
ahhoz szükséges anyagi eszközöket a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

Jelen indítási nyilatkozatról, amely készfizető kezességvállalási nyilatkozatnak 
minősül, a Fenntartó a 2006. december 21. napján megtartott testületi ülésén, a 
99/SzÜ 249/KH/2006. (XII.21.) számú határozatával döntött.

Kelt: Ózd, 2006. ……………hónap …… nap

……………………………………..
    Fenntartó képviseletére jogosult

18.) napirend

Javaslat az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására

Erdősi János ismerteti, hogy az élelmezési nyersanyagnorma két évvel ezelőtt 
lett  utoljára  megemelve.  Most  15  %-os  emelésre  kerülne  sor,  ami  14  M Ft 
kiadással terhelné meg az Önkormányzat 2007. évi költségvetését, azonban ezt a 
pénzt máshol kell megkeresni és nem a két legsérülékenyebb rétegtől elvenni. A 
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Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést  és  támogatja  a  határozati 
javaslat elfogadását.

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

672/SzÜ 250/KH/2006.(XII.21.) számú határozat

Tárgy: Az élelmezési nyersanyagnorma megállapítása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megvitatta és az alábbi határozatot hozta.

1.) A Képviselő-testület a napi élelmezési nyersanyagköltséget 2007. január 1-
től intézménytípusonként az alábbiak szerint állapítja meg:

• Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás
- Szállást Biztosító Idősek Klubja

= hétköznapokon 344 Ft
= hétvégén és ünnepnapokon      369 Ft

• Nappali szociális ellátás
- Idősek nappali ellátása 344 Ft
- Szenvedélybetegek nappali intézménye 177 Ft

• Szociális étkeztetés         152 Ft

• Óvodai ellátás 184 Ft
Ebből: tízórai             34 Ft

ebéd 120 Ft
uzsonna   30 Ft

• Általános iskolai napköziotthoni ellátás 232 Ft
Ebből: tízórai             46 Ft

ebéd 152 Ft
uzsonna   34 Ft

• Iskoláskorúak szervezett étkeztetése
- általános iskolai tanulók 152 Ft
- középiskolai tanulók 169 Ft
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Felelős:

a.) az intézmények kiértesítéséért: PH Pénzügyi Ügyosztályának vezetője
Határidő: 2006. december 31.

b.) az új élelmezési norma bevezetéséért: az érintett intézmények vezetői
Határidő: 2007. január 1.

2.) A Képviselő-testület jóváhagyja az élelmezési nyersanyagköltség emelésével 
összefüggő  bevételek  és  kiadások  összegének  az  éves  költségvetési 
tervjavaslatba történő beépítését.

Felelős: Polgármester
Határidő: az éves költségvetési tervjavaslat elkészítése

-.-.-

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

-.-.-

19.) napirend

Javaslat a Képviselő-testület 2007. évi munkatervére

Benedek Mihály elmondja,  a  munkatervet  minden évben elkészítik, de az év 
folyamán mindig  sor  kerül  napirendek  módosítására,  valamint  új  napirendek 
felvételére. Már most módosítana, miszerint áttekintve a testületi ülések napját, 
nem a napirendben szereplő napokon lennének az ülések, hanem minden hónap 
negyedik keddjén. Az anyagban még a hónap 3. csütörtöke szerepel. 

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta  és  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja.  Ez  az  anyag  egy  keret 
munkaterv, hiszen a napirendek a jövő évben folyamatosan változni fognak.

Fazekas  Zoltán: a  februári  testületi  ülésre  van  tervezve  a  Brassói  Úti  ÁMK 
megoldására vonatkozó előterjesztés. Tudomása szerint az Önkormányzatnak ez 
év  májusában  született  egy  határozata,  mely  szerint  december  31-ig  kell 
valamilyen  végleges  megoldást  találni  a  problémára.  Az  ÁMK  dolgozói, 
nevelői, diákjai és a szülők várják, hogy az említett határozatnak megfelelően ez 
megtörténjen. Valamilyen magyarázatot kellene adni arra, miért lett ez februárra 
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halasztva. Továbbá javasolja, hogy a Művelődési és Oktatási Bizottságon kívül 
még  a  Pénzügyi  és  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  is  tárgyalja  meg  az 
előterjesztést. 

Boda István: legkésőbb februárra megtörténhet az intézmények áttekintése, és 
nem volna jó kihagyni ebből ezt az intézményt.

Vitális  István egy  észrevételt  tenne,  mely  szerint  az  egyes  napirendeknél 
szereplő  véleményező  bizottságok  mellett  sehol  nem  látta  a  tanácsnokokat, 
például a városi image keret felosztásánál, vagy a karitatív és civil szervezetek 
támogatásának felosztásánál. 

Benedek  Mihály: az  előkészítő  felejtette  ki  a  véleményezők  közül  a 
tanácsnokokat, de az előterjesztésekben az ő véleményük is meg fog jelenni.

Malinkó  János tájékoztatja  a  testületet,  az  ÁMK vezetése  tud  róla,  hogy  az 
intézmény épületének állapota februárban kerül megtárgyalásra. Az intézmény 
mérése  folyamatosan  történik,  a  Keller  Kft.  ellenőrzi  az  oszlopokat,  a 
miskolciak  pedig  folyamatosan  mérik  az  épület  állapotát.  Intézkedni  fog  az 
irányban, hogy a dolgozók is megtudják a februári időpontot. 

Benedek  Mihály: meg  fogják  nézni  az  említett  határozatot  és  ha  szükséges 
módosítják annak érdekében, hogy ne kerüljenek jogi ellentmondásba.

Kiss Sándor a Polgármester úr által tett módosítással együtt kéri a szavazást a 
határozati javaslat elfogadásáról.

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

620/SzÜ 251/KH/2006.(XII.21.) számú határozat

Tárgy: A Képviselő-testület 2007. évi munkaterve

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2007.  évi  munkatervét 
megtárgyalta és elfogadja.

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

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
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Melléklet

J A N U Á R 23.

1.) Ózd  Város  Önkormányzatának  …../2007.  (….)  számú  rendelete  a 
háziorvosi  (házi  gyermekorvosi)  és  fogorvosi  körzetekről  szóló 21/2002. 
(VI.26.) számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

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

2.) Javaslat  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  Központi  Laboratóriumának  és 
Gyógyszertárának kiszervezésére

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

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

3.) Javaslat  az  Ózdi  Hulladékgazdálkodási  Kft-vel  kapcsolatos  tulajdonosi 
állásfoglalásra

Előterjesztő: Polgármester

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

4.) Tájékoztató az Olvasó rekonstrukcióról különös tekintettel a pályázat útján 
megvalósításra  váró  szakterületekről  –  mozi,  színpadtechnika, 
épületgépészet, belső építészet, műemlék jelleg

Előterjesztő: Archinvest ’97. Kft.

A Képviselő-testület felkéri Művelődési és Okta-
tási, valamint Pénzügyi Bizottságát az előterjesz-
tés előzetes megtárgyalására és véleményezésére
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Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap

F E B R U Á R 20.

1.) Ózd  Város  Önkormányzatának  …../2007.  (….)  számú rendelet-tervezete 
Ózd város 2007. évi költségvetésének jóváhagyására

Előterjesztő: Polgármester

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

2.) Tájékoztató  a  2006.  évi  közmunkaprogramban  való  részvétel 
tapasztalatairól

Előterjesztő:Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke

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

3.) Tájékoztató a 2006. évi közhasznú munkavégzés tapasztalatairól
Javaslat a 2007. március 1-jétől történő közhasznú foglalkoztatásban való 
önkormányzati  részvételre,  az  önkormányzati  létszám-  és  önerőkeret 
felosztására

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

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

4.) Javaslat a Brassói Úti ÁMK helyzetének megoldására

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

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap

MÁRCIUS 27.

1.) Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (…..) 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 elnöke

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 …./2007. (…..) 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

3.) Ózd Város Önkormányzatának …../2007. (…..) számú rendelet-tervezete a 
temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV.02.) számú 
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
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4.) Javaslat  a  Magyar  Kereskedelemfejlesztési  és  Befektetés-ösztönzési 
Társaság (ITDH) közötti együttműködés 2006. évi értékelésére és a 2007. 
évi együttműködési terv elfogadására

Előterjesztő: Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője

A Képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztési 
Bizottságot  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére.

5.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház gép-műszerbeszerzésének 2007. évi 
céltámogatási igényének benyújtására

Előterjesztő: Polgármester

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

6.) Javaslat a 2007. évi városi image keret felosztására

Előterjesztő:Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

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

7.) Javaslat  a  társadalmi  sportegyesületek  2007.  évi  önkormányzati 
támogatására

Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság

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

8.) Javaslat „Bajnokok Parkja” emlékhely kialakítására

Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
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A  Képviselő-testület  felkéri  Ifjúsági  és  Sport 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

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

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke

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

10.) Javaslat a 2006. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató 
elfogadására és a 2007. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervre

Előterjesztő: Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság elnöke

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

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

Előterjesztő: Ózd város rendőrkapitánya

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

KÖZMEGHALLGATÁS

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap
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ÁPRILIS 24.

1.) Ózd Város Önkormányzatának …../2007. (….) sz. rendelet-tervezete az Ózd 
Városi Önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 
szóló 25/1993. (XII.23.) sz. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke

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

2.) Ózd  Város  Önkormányzatának  …./2007.  (….)  számú  rendelet-tervezete 
Ózd város 2006. évi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Polgármester

A  Képviselő-testület  felkéri  valamennyi 
bizottságát  az  előterjesztés  megtárgyalására  és 
véleményezésére

3.) Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (….) számú rendelet-tervezete a 
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  16/2003.  (VII.23.) 
számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

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

4/a.) Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2006. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás 
jóváhagyására a 2007. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

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

4/b.) Javaslat  az  ÓZDINVEST  Kft.  ügyvezetője  részére  2006.  évre  kitűzött 
prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére, és a 2007. évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester

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

4/c.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

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

4/d.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

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

5/a.) Beszámoló  az  Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  2006.  évi 
tevékenységéről.
Javaslat a mérleg megállapítására,  üzleti  jelentés és eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2007. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: Ózdi  Városi  Televízió  Közhasznú  Társaság  ügyvezető 
főszerkesztője
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A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési,
Pénzügyi,  valamint  Művelődési  és  Oktatási 
Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

5/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

5/c.) Javaslat az Ózd Városi Televízió Kht. ügyvezetőjének 2007. évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester

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

6/a.) Beszámoló az ÓZDSZOLG Kht. 2006. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

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

6/b.) Az  ÓZDSZOLG  Kht.  közhasznúsági  jelentése  az  alapító  Ózd  Városi 
Önkormányzat részére

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
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A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési,
Pénzügyi,  valamint  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

6/c.) Javaslat  az  ÓZDSZOLG  Kht.  ügyvezetője  részére  2006.  évre  kitűzött 
prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére, és a 2007. évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester

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

6/d.) Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. 2007. 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

6/e.) Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. Felügyelő Bizottságának megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

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

6/f.) Beszámoló a 2006. évi városüzemeltetési feladatok teljesítéséről

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési,
Pénzügyi,  valamint  Városfejlesztési  és  –
üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére
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6/g.) Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat és az ÓZDSZOLG Kht. közötti – a 
2007. évi városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó – Megállapodás 
4jóváhagyására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője

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

7.) Tájékoztató  Ózd  város  2006.  évi  egyszerűsített  költségvetési 
beszámolójának könyvvizsgálatáról

Előterjesztő: Polgármester

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

8.) Javaslat a 2006. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

Előterjesztő: Polgármester

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

9.) Javaslat a 2006. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Polgármester

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

10.) Javaslat  Önkormányzati  nyilatkozat  megtételére  az  önhibájukon  kívül 
hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó 
2007. évi igény benyújtásához

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

11.) Javaslat karitatív és civil szervezetek önkormányzati támogatására

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

, Lakásügyi Társadalmi Bizottság elnöke

A  Képviselő-testület  felkéri  Pénzügyi,  Egész-
ségügyi,  Szociális  és  Családügyi,  valamint 
Művelődési és Oktatási Bizottságát az előterjesz-
tés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

12.) Javaslat  a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló értékelés elfogadására

Előterjesztő: Ózd Város jegyzője

A Képviselő-testület felkéri Egészségügyi, Szoci-
ális  és  Családügyi,  Ifjúsági  és  Sport,  valamint 
Művelődési és Oktatási Bizottságát az előterjesz-
tés előzetes megtárgyalására és véleményezésére

13.) Tájékoztató  az  Almási  Balogh  Pál  Kórház  szakmai  munkájáról  és 
létszámgazdálkodásáról

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

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

14.) Javaslat „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke
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A  Képviselő-testület  felkéri  Ügyrendi  és 
Igazgatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére

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

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

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

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap

MÁJUS  22.

1.) Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (….) 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,
Pénzügyi,  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

2.) Ózd Város Önkormányzatának …./2007. (…..) számú rendelet-tervezete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és ellátások térítési 
díjáról szóló 10/2005.(III.29.) számú rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke

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

3/a.)Beszámoló  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  2006.  évi 
tevékenységéről.
Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2007. 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

3/b.)Javaslat  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  ügyvezetője  részére 
2006. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére és 2007. 
évi díjazására

Előterjesztő: Polgármester

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési,
valamint Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizott-
ságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására

3/c.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 
megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

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

3/d.) Javaslat  az  Ózdi  Távhőtermelő  és  Szolgáltató  Kft.  könyvvizsgálójának 
megválasztására

Előterjesztő: Polgármester
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A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalá-
sára és véleményezésére.

4/a.) Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2006. évi tevékenységéről.
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2007. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője

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

4/b.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére 2006. évre 
kitűzött  prémiumfeladatok  teljesítésének  értékelésére  és  2007.  évi 
díjazására

Előterjesztő: Polgármester

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

4/c.) Javaslat  az  Ózdi  Víz-  és  Csatornamű  Kft.  Felügyelő  Bizottságának 
megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

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

5/a.) Beszámoló  az  Ózdi  Sportcentrum  Közhasznú  Társaság  2006.  évi 
tevékenységéről

Javaslat  a  mérleg  megállapítására,  üzleti  jelentés  és  eredménykimutatás 
jóváhagyására, a 2007. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője
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A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint Ifjúsági és Sport Bizottságát 
az  előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

5/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

5/c.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetőjének díjazására

Előterjesztő: Polgármester

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

5/d.) Javaslat  az  Ózdi  Sportcentrum  Kht.  felügyelő  bizottságának 
megválasztására

Előterjesztő: Polgármester

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

5/e.) Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  és  az  Ózdi  Sportcentrum  Kht. 
közötti Megállapodás 2007. évi aktualizálására

Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője
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A  Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  valamint  Ifjúsági  és  Sport  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére

6.) Javaslat közoktatási intézmények vezetőinek kinevezésére
(Városközponti Óvodák, Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága) 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

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

7.) Beszámoló  Ózd  város  kábítószerügyi  stratégiájának  időarányos 
megvalósulásáról

Előterjesztő: Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke

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

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap

JÚNIUS 7.

Ünnepi testületi ülés

(„IX. Ózdi Napok és Diáknapok” keretében)

JÚNIUS 26.

1/a.) Ózd Város Önkormányzatának …../2007. (….) 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
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1/b.) Ózd Város Önkormányzatának ……/2007.(…..) számú rendelet-tervezete a 
távhőszolgáltatás  legmagasabb  hatósági  díjának  megállapításáról  és  a 
díjalkalmazás feltételeiről

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.) Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2006. évi 
tevékenységéről

Előterjesztő: Ózdi  Vállalkozói  Központ  és  Inkubátor  Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke

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

3.) Tájékoztató  az  Ózd  Városi  Gazdaságfejlesztő  Iroda  2006.  évi 
tevékenységéről, Ózd város befektetési pozíciójáról

Előterjesztő: Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője

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

4.) Tájékoztató  a  térség  –  kiemelten  Ózd város  –  2006.  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
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5.) Javaslat Ózd város ifjúságpolitikai koncepciójára

Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

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

6.) Tájékoztató a Lóci DSE tevékenységéről

Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

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

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap

JÚLIUS 24.

1.) 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

2.) Tájékoztató a városi fenntartású szakképző iskolák tevékenységéről

Előterjesztők: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

A Képviselő-testület felkéri Művelődési Oktatási, 
valamint  Ifjúsági  és  Sport  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére
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3.) Tájékoztató az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról, 
feladatairól, pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

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

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap

SZEPTEMBER 25.

1.) Tájékoztató Ózd város 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Polgármester

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

2.) Tájékoztató az ISPA projekt Ózd térségében megvalósuló elemeiről

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

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

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

Előterjesztő: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke

A  Képviselő-testület  felkéri  Ügyrendi  és 
Igazgatási  Bizottságát  az  előterjesztés  előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére
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4.) Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről 

Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

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

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap

OKTÓBER 30.

1.) Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzatának  éves  belső  ellenőrzési  tervének 
elfogadására

Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője

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

2.) Tájékoztató a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 
végrehajtásáról

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

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

3.) Tájékoztató  a  kórházban  folyó  ápolási  munkáról,  betegelégedettségi 
vizsgálatokról

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója

A  Képviselő-testület  felkéri  Egészségügyi, 
Szociális  és  Családügyi  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére
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4.) Tájékoztató a 2007/2008-as tanévkezdés tapasztalatairól

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

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

5.) Tájékoztató a Városi Könyvtár tevékenységéről

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

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

6.) Tájékoztató az Ózdi Röplabda Sportegyesület tevékenységéről

Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

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

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap

NOVEMBER 20.

1.) Ózd Város Önkormányzatának ……/2007. (…..) 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 elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke

A Képviselő-testület  felkéri  Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi,  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottságát  az 
előterjesztés  előzetes  megtárgyalására  és 
véleményezésére
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2.) Javaslat Ózd város 2008. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Polgármester

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

3.) Tájékoztató  Ózd  város  2007.  évi  költségvetésének  I-III.  negyedévi 
teljesítéséről

Előterjesztő: Polgármester

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

4.) Tájékoztató a Városi Múzeum tevékenységéről

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

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

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap

DECEMBER  18.

1.) Ózd Város Önkormányzatának …../2007. (…..) számú rendelet-tervezete a 
víz-  és  csatornadíjak  megállapításáról  szóló  6/1994.  (III.  12.)  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
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2.) Ózd Város Önkormányzatának …../2007. (….) 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 …../2007. (….) számú rendelet-tervezete a 
köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási 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 …../2007. (….) számú rendelet-tervezete a 
helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Előterjesztő: Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság elnöke

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

5.) Ózd Város Önkormányzatának …../2007. (….) számú rendelet-tervezete a
2007.  évi  költségvetésről  szóló  …/2007.  (….)  számú  rendelet 
módosításáról

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

6.) 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

7.) Javaslat a Képviselő-testület 2008. évi munkatervére

Előterjesztő: Polgármester

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

8.) 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

9.) 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

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

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

11.) Tájékoztató a Városi Művelődési Központ tevékenységéről

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

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

12.) Tájékoztató az ÓZDIÁK Önkormányzat 2007. évi munkájáról

Előterjesztő: ÓZDIÁK polgármestere

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

Az előterjesztések leadási határideje: az ülést megelőző 13. nap

20.) napirend

Javaslat  a  köztisztviselők  teljesítményértékelésének  alapját  képező 
önkormányzati célok meghatározására

Benedek  Mihály elmondja,  a  20.),  21.)  és  22.)  napirendek  a 
teljesítményértékelések alapjául szolgáló célok meghatározását tartalmazza, ez 
törvényi kötelezése a testületnek. Információi szerint a Parlament változtatni fog 
ezen, de most kéri a  testületet,  hogy az illetékes ügyosztályokkal kidolgozott 
célokat fogadják el. 

Nagybalyi  Géza: az  Ügyrendi  és  Igazgatási  Bizottság  a  20.)  21.)  és  22.) 
napirendeket  megtárgyalta  és  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja  a  határozati 
javaslatokat a testületnek. 

Kiss Sándor kéri  a  szavazást  köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját 
képező célokkal kapcsolatos határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:

200/SzÜ 252/KH/2006.(XII. 21.) 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  Képviselő-testület  2007.  évre  vonatkozóan  az  alábbi  –  köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező – célokat állapítja meg:

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.) az  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulás  munkaszervezeteként  a  feladatok 
folyamatos végrehajtását, a kistérségben lévő települési önkormányzatok 
közötti  együttműködés  erősítését,  a  központi  támogatások  és  pályázati 
lehetőségek minél szélesebbkörű kihasználását,

3.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás színvonalának emelését, a 
bürokráciamentes, ügyfélbarát ügyintézést, a helyi jogszabály-előkészítő 
tevékenység javítását,

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

5.) a  mellérendeltségi  kapcsolatok útján végzett  közigazgatási  tevékenység 
javítását. 
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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.

• 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.

• Az  önkormányzat  2007.  évi  költségvetésének  végrehajtása  során 
biztosítani  kell  a  gazdálkodás  szabályszerűségét  célszerűségi, 
hatékonysági  és  kiemelt  hangsúlyt  kell  helyezni  a  takarékossági 
szempontokra, 

• 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.

• Biztosítani kell a kihirdetett jogszabályok jobb megismerését, és az arra 
alkalmas helyi jogalkotási területek időszakonkénti kodifikációját.

• az  „egységes  hivatal”  elvének  figyelembevételével  javítani  kell  a 
koordinációt  a  tisztségviselőkkel,  bizottságokkal  és  képviselőkkel  való 
kapcsolattartás során, valamint a hivatalon belül,

• 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 jogszabály zökkenőmentes alkalmazása.
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•  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. 

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

Felelős: Ózd Város Jegyzője
Határidő: 2007. december 31.

21.) napirend

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

Kiss Sándor mivel kérdés, észrevétel nincs, kéri a szavazást a határozati javaslat 
elfogadásáról.

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

203/SzÜ 253/KH/2006. (XII. 21.) 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 

146



az  Ózdi  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóparancsnokság  állománya 
teljesítménykövetelményének alapjául a következő célokat állapítja meg:

1.) A működési feltételek javítása érdekében:
a) A  költségtakarékos  gazdálkodás  folyamatosságának  megvalósítása,  az 

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

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

szemlélettel történő igénybevétele.
d) 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) A lakosság rendszeres tájékoztatása és figyelem felhívása, az írott és az 

elektronikus sajtó útján.
b) Az általános és a középiskolák tanulóinak tűzvédelmi felvilágosítása.
c) Nyújtsanak  tájékoztatást  a  gazdálkodó  szervezetek  felé  a  jogszabály 

módosítások  miatt  bekövetkező  tűzvédelmi  változásokról,  azok 
betarthatóságának érdekében.

3.) A tűzoltás és a műszaki mentés szakszerűbb végzése érdekében:
a) A  tűzjelzés  fogadásának  gyorsítása  és  az  adatrögzítés  hitelességének 

javítása,  valamint  az  automata  tűzjelző  (tűzjelzés  fogadására  alkalmas) 
számítástechnikai végpont kiépítése és működtetése.

b) A dolgozók elméleti  és fizikai felkészítésének javítása, az oktatásokon, 
továbbképzéseken  való  részvételi  lehetőségek  jobb  kihasználása,  a 
beavatkozások dinamikájának és hatékonyságának növelése érdekében.

c) Az  egyes  beosztásokhoz  és  konkrét  feladatok  végzéséhez  szükséges 
tanfolyamokra  történő  beiskolázások  kezdeményezése,  az  általános 
képzettségi szint emelése.

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

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

f) A szolgálati ágak hatékony együttműködése érdekében minden hivatásos 
állományú  személytől  korrekt  és  konstruktív  közreműködést  kell 
megkövetelni a működési terület megfelelő szintű tűzvédelmi helyzetének 
megőrzése érdekében.
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4.) Az ügyfelekkel, társszervekkel való kapcsolattartás érdekében:
a) 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 szolgálatára.

b) Az ügyek intézése során különös figyelmet kell fordítani a közigazgatási 
hatósági  eljárás  és  a  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.évi 
CXL.  törvényből  adódó  teendők  megvalósítására,  szakszerű 
alkalmazására.

c) 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.

d) A személyi  állomány  valamennyi  tagjának  az  intézményi  struktúrához 
igazodó, a hierarchikus szervezeti felépítésnek megfelelő hozzáállást kell 
tanúsítania a szolgálat teljesítése során, az általános viselkedési normák 
betartásával.

Felelős: polgármester
   Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka

Határidő: 2007. december 31.

22.) napirend

Javaslat  Ózd  Város  Önkormányzatának  Közterület  Felügyelete  2007.  évi 
teljesítményértékelése alapjául szolgáló célok meghatározására

Kiss  Sándor hozzászólás  nem  lévén,  kéri  a  szavazást  a  határozati  javaslat 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza:
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254/KH/2006.(XII.21.) számú határozat

Tárgy: Ózd  Város  Önkormányzatának  Közterület  Felügyelete  2007.  évi 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok meghatározása

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

A Képviselő-testület a Közterület Felügyelet részére 2007. 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 és 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  kiemelten  kell  kezelni  és  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 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.

1.6A  Felügyelethez  beérkezető  lakossági  bejelentésekre  lehetőség  szerint 
azonnali intézkedéseket kell tenni.
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1.7 A feladatellátás  során  törekedni  kell  a  költségvetési  előirányzatok 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, megkímélését.

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 mind a lakótelepi övezetekben.

3.2 A lakótelepi  övezetekben  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  minden 
esetben azonnali intézkedéseket kell tenni.

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

3.5 Nagyobb  hatékonyságot  kell  elérni  az  illegális  hulladéklerakó  helyek 
kialakulásának  megelőzésében.  Ennek  érdekében  a  szervezeten  belüli 
munkavégzési  és  ügyeleti  rendet  át  kell  tekinteni  és  a  szükséges  belső 
intézkedéseket meg kell tenni.

3.6 Fokozott  figyelmet  kell  fordítani  a  szennyvízkivezetések  ellenőrzésére, 
különösen a családi házas övezetekben a szennyvízcsatornával ellátott és a 
csatornahálózatba be nem kötött utcákban egyaránt.
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3.7 Kiemelten kell kezelni a jogosulatlan szennyvízszippantások megelőzését, 
valamint a szennyvíz ürítését a város közigazgatási határain belül. 

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  hozott  érdemi  - 
jegyzői hatáskörben a lakás elhagyásra kötelező - határozatok végrehajtása 
érdekében az eddiginél szorosabb együttműködés kialakítása szükséges a 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Ügyosztályával, valamint az ÓZDSZOLG 
Kht-val.  A bérlemények  rongálóival  szemben  határozottabb  fellépés  és 
szankciók alkalmazása indokolt.

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 és a Határőrséggel, a közös 
munka megszervezése. Részvétel a rendőrségi akciókban közrendvédelmi, 
közbiztonsági és közlekedésrendészeti területeken.

5.2 A lakosság biztonságérzetének fokozása a közterületen szolgálatot teljesítő 
járőrök számának növelésével.

5.3 Folyamatos  kapcsolattartás  a  Polgárőrséggel,  a  civil  szervezetekkel  és  a 
lakossággal, valamint az önkormányzat Közrendvédelmi Bizottságával.

5.4 Szorosabb kapcsolat kialakítás és együttműködés a Polgárőrséggel. 
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6. A Közterület  felügyelők  egyéni  teljesítménykövetelményeit  2006.  12. 
31-ig el kell készíteni és a köztisztviselővel ismertetni kell.

7. A közterület felügyelők egyéni teljesítményértékelését 2007. 12. 31-ig el
kell végezni és a köztisztviselővel ismertetni kell.

Felelős: Fodor Gábor Közterület Felügyelet mb. vezető
Határidő: értelemszerűen, illetve 2007. 12. 31.

-.-.-

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

-.-.-

23.) napirend

Javaslat  az  Önkormányzat  által  beépítési  kötelezettséggel  értékesített 
ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Kovács  Béla: a  Gazdaságfejlesztési,  a  Városfejlesztési  és  –üzemeltetési, 
valamint  a  Pénzügyi  Bizottság az  előterjesztést  megtárgyalta  és  egyhangúlag 
elfogadásra  javasolja.  A  határozati  javaslat  1.  pontjában  szereplő  Borbás 
Vállalkozási  Kft.-nek  a  beépítési  kötelezettséget  hosszabbítják  meg  2008. 
december  31-ig,  a  2.  pontban  a  Gál  Autóház  Kft-vel  szemben  a  Képviselő-
testület az elállás jogát gyakorolni kívánja, míg a 3. pontban szereplő Veiner 
Tibor beépítési kötelezettségét 2007. december 31. napjáig elhalasszák. 

Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

189/SzÜ 255/KH/2006. (XII.21.) számú határozat

Tárgy: Az  Önkormányzat  által  beépítési  kötelezettséggel  értékesített 
ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala

1.) Az Ózd Városi Önkormányzat a Borbás Vállalkozási Kft. (2120 Dunakeszi, 
Gitár út 6.) részére ózdi belterületi ingatlanok értékesítésére hozott többször 
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módosított  35/KH/2005.  (II.17.)  sz.  határozatának  2.)  pontját  az  alábbiak 
szerint módosítja:

„...  Vevőnek  az  ingatlanokon  létesítendő  beruházások  megvalósítása 
érdekében az adásvételi szerződésben 2006. december 31. napjáig beépítési 
kötelezettséget  kell  meghatározni.”  szövegrészben  a  „2006.  december  31. 
napjáig” részt törli és helyette „2008. december 31. napjáig” feltételt írja elő. 
A határozat egyéb pontjait változatlanul hatályban tartja. 

Felelős: Szerződésmódosításért  és  a  Földhivatali  nyilvántartásban  történő 
átvezetésért: PH Vagyongazdálk. és Vállalkozási Ügyoszt. vezetője

Határidő: döntés után azonnal

2.) Az Ózd Városi Önkormányzat a Gál Autóház Kft. (3600 Ózd, Március 15. út 
154.)  részére  az  ózdi  belterületi  ingatlan  értékesítésére  hozott  többször 
módosított 155/KH/2003. (VII.17.) sz. határozatában megjelölt, és a 2953/5 
hrsz-ú  ingatlanra  az  ingatlan  nyilvántartásba  bejegyzett  beépítési 
kötelezettség  teljesítésének  elmulasztása  miatt  az  adásvételi  szerződésben 
kikötött elállás jogát gyakorolni kívánja. 
Felhatalmazza a Polgármestert jognyilatkozat kiadására.
Az Önkormányzat az elállási jog gyakorlása során esedékessé váló 6.000 E Ft 
vételár fedezetét a 2006. évi költségvetés módosításával biztosítja. 

Felelős: nyilatkozat aláírásáért: Polgármester 
előkészítésért: PH Vagyongazdálk. és Vállalk. Ügyoszt. vezetője
pénzügyi fedezet biztosításáért: PH. Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Határidő: döntés után azonnal

3.) Az Ózd Városi Önkormányzat a 154/KH/2003. (VII.17.) sz. határozat alapján 
nyilvános árverés keretében Veiner Tibor (Ózd, Nemzetőr út 12. sz.) részére 
értékesített  ózdi  belterületi  10/163  hrsz-ú  ingatlanra  kötött  adásvételi 
szerződés  4.)  pontjában  meghatározott  beépítési  kötelezettség  teljesítése 
érdekében  a  tulajdonos  kérelmére  hozzájárul,  hogy  az  adásvételi 
szerződésben  előírt  beépítési  kötelezettség  teljesítési  határideje  2007. 
december  31-re  módosuljon.  A  szerződésben  egyidejűleg  a  beépítési 
kötelezettség elmulasztása esetére az Önkormányzat javára biztosított 3 éven 
belüli visszavásárlási jogot 5 évre kell módosítani. 
A határozatban  foglaltak  végrehajtásához  szükséges  okiratok  aláírására  a 
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert.

Felelős: előkészítésért: PH Vagyongazdálk. és Vállalk. Ügyoszt. vezetője
okiratok aláírásáért: Polgármester

Határidő: értelemszerűen
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24.) napirend

Javaslat  egyes  önkormányzati  tulajdonban  lévő  eszközök  üzemeltetési 
szerződésének módosítására

Kovács Béla elmondja, hogy a Gazdaságfejlesztési  Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta.  A vita során a bizottság a határozati  javaslat  2.  pontjának „D” 
változatát,  tehát a térítésmentes biztosítást javasolja a testületnek elfogadásra, 
azzal, hogy a 4. pontot töröljék a javaslatból. 

Benedek Mihály kéri  a  testületet,  hogy szavazzanak az  előterjesztő  által  tett 
módosító javaslat szerinti határozati javaslat elfogadásáról.

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

661/SzÜ. 256/KH/2006. (XII.21.) számú határozat

Tárgy: Egyes  önkormányzati  tulajdonban  lévő  eszközök  üzemeltetési 
szerződésének módosítása

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

1.) Egyetért  a  határozat  mellékletében  felsorolt  Ózdi  VÍZMŰ  Kft-vel 
megkötött,  2006.  december  31-én  lejáró  üzemeltetési  szerződések 
határozatlan időtartamra történő módosításával,  azzal  a feltétellel,  hogy a 
vagyonkezeléssel kapcsolatos tulajdonosi döntés esetén az Önkormányzat az 
üzemeltetési szerződéseket 60 napos határidővel felmondani jogosult.

Felelős: a koordinálásért: 
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztályvezető

Határidő: értelemszerűen

2) A módosított üzemeltetési szerződések keretében használatba adott eszközök 
éves használatának díját – a határozat mellékletében foglaltak szerint – az 
Ózdi VÍZMŰ Kft. esetében térítésmentesen biztosítja.

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

Határidő: értelemszerűen

154



3)  A „Zöld  Forrás”  pályázat  keretében beszerzett  szelektív  hulladékgyűjtésre 
alkalmas  eszközök  használatát  az  ÓHG  Kft.  részére  –  a  társasággal 
kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláig – térítésmentesen biztosítja.

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

Határidő: értelemszerűen

4)  Egyetért  a  221/KH/2005.  (X.25.)  sz.  képviselő-testületi  határozattal 
jóváhagyott  ÓHG   Kft-vel  megkötött  üzemeltetési  szerződésének  azon 
módosításával,  mely  szerint  a   Gál  völgye  úti  szilárd   hulladéklerakó 
földterületének   nagysága  7  ha  1311  m2-e,  bruttó  értéke  10.697  e  Ft-ra 
módosul.

Felelős: a szerződésmódosítás előkészítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály 

Határidő: 2006. december 31.

5)  Egyetért  a  184/KH/2006.  (IX.14.)  sz.  képviselő-testületi  határozattal 
jóváhagyott  Ózdi  VÍZMŰ Kft-vel  megkötött  üzemeltetési  szerződés  azon 
módosításával, mely szerint a Huba vezér úti ivóvízvezeték és nyomásfokozó 
bruttó  értéke  –  az  időközben  megvalósult  pótmunkálatok  költségeinek 
aktiválása miatt – 4.419.264,- Ft-ra módosuljon.

Felelős: a szerződésmódosítás előkészítéséért:
PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály

Határidő: 2006. december 31.

6)  Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  módosított  üzemeltetési  szerződések 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. december 31.

25.) napirend

Javaslat  az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  ingatlanok 
értékbecslést végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására

Kovács  Béla  előadja,  hogy  a  bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést.  Az 
értékbecslőkkel  kötött  keretszerződésekben foglalt  határozott  időtartam 2006. 
december  31-én  lejár,  ezért  indokolttá  vált  átgondolni  a  keretszerződések 
jelenleg hatályban lévő, változatlan feltételekkel 2008. december 31-ig történő 
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meghosszabbítását,  vagy  egy  újabb  nyilvános  pályázat  kiírását.  Az  ülésen 
elhangzott érvelések alapján a bizottság egyhangúlag a „B” változatot javasolja 
elfogadásra azzal, hogy 2007. február 15-ig írjanak ki pályázatot. A pályáztatás 
lebonyolításához  szükséges  időre  pedig  a  jelenleg  hatályban  lévő 
keretszerződéseket kell meghosszabbítani.

Fazekas Zoltán nem tudja eldönteni, hogy az „A”, vagy a „B” változatot tartja-e 
helyesnek.  Hangsúlyozza,  alapvetően  minden  területen  helyesnek  tartja  a 
versenyeztetést, pályáztatást, azonban az előterjesztés átolvasása után úgy látja, 
és az indoklás 90%-a is amellett szól, hogy az értékbecslők pontosan, határidőre, 
megfelelő minőségben, jól, a szerződésnek megfelelően végezték munkájukat. A 
pályáztatás  mellett  viszont  nem  szól  különösebb  érv.  Megjegyzi,  hogy  az 
önkormányzatnál is kisebb, vagy akár jelentős mértékben is nőhetnek majd a 
szolgáltatások árai, ugyanakkor az értékbecslők vállalnák azt, hogy a jelenlegi 
díjtételek mellett végzik el 2007-ben is tevékenységüket. Kiemeli, hogy ezzel 
csak az aggályait szerette volna megosztani a testülettel, és sem mellette, sem 
pedig ellene nincs az elnök úr által vázolt bizottsági döntésnek.

Benedek Mihály úgy gondolja, hogy a jelenlegi ingatlanértékbecslést végzőket 
sem zárják ki a pályázaton való részvételből, és így talán még alacsonyabb áron 
sikerül majd valakivel szerződést kötni. Majd kéri a testületet, hogy szavazzanak 
az  előterjesztő  által  tett  módosító  javaslat  „B”  változat  szerinti  határozati 
javaslat elfogadásáról 

A Képviselő-testület  15  igen szavazattal,  6  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

666/SzÜ. 257/KH/2006. (XII.21.) számú határozat

Tárgy: Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  ingatlanok 
értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztása

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

Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  ingatlan-
vagyonnal összefüggő szakértői feladatok 2008. december 31. időpontig történő 
elvégzését  legfeljebb  5  résztvevős  keret  megbízásával  kívánja  biztosítani.  A 
megbízottak körét a Versenyeztetési Szabályzata alapján lefolytatandó nyilvános 
pályázattal állapítja meg. A szakértők kiválasztásában alkalmazandó minősítési 
szempontrendszer kidolgozására, továbbá a keretszerződés szövegének szükség 
szerinti  módosítására  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottságot  hatalmazza  fel.  A 
Bizottság  döntése  nyomán  a  nyilvános  pályázatot  a  lehető  legrövidebb  időn 
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belül  ki  kell  írni,  a  pályázat  érvényességéről  és  eredményességéről  pedig  a 
Képviselő-testület dönt a borítékbontást követő rendes ülésén. 
A  pályáztatás  lebonyolításához  szükséges  időre  a  jelenleg  hatályban  lévő 
keretszerződéseket meg kell hosszabbítani.

Felelős: minősítési szempontrendszer és a nyilvános pályázat előkészítéséért:
Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztályvezető 

keretszerződések aláírásáért:
Polgármester

Határidő: a nyilvános pályázat elbírálására:
     2007. február 15.

26.) napirend

Javaslat  az  ózdi  martinsalakból  készült  és  önkormányzati  tulajdonba  került 
ingatlanok  bontásával  összefüggő  ÓZDSZOLG  Kht-nál  felmerült  költségek 
finanszírozására

Kovács  Béla elmondja,  hogy  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  egyhangúlag 
támogatja  a  határozati  javaslatban foglaltakat  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy az 
újrahasznosítható anyagok értékének 30%-a kerüljön levonásra.

Erdősi  János megjegyzi,  hogy  a  Pénzügyi,  illetve  a  Városfejlesztési  és  – 
üzemeltetési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és támogatja az elnök úr 
által tett módosító javaslat elfogadását.

Benedek Mihály kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak az 
előterjesztés  módosításának elfogadásáról.

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

152/SzÜ. 258/KH/2006. (XII.21.) számú határozat

Tárgy:  Az  ózdi  martinsalakból  készült  és  önkormányzati  tulajdonba  került 
ingatlanok  bontásával  összefüggő  ÓZDSZOLG  Kht-nál  felmerült 
költségek finanszírozása

A Képviselő-testület fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta:
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1. Az  Önkormányzat  a  136/KH/2005.(V.31.)  sz.  határozatának  6.  pontját 
módosítja és kiegészíti az alábbiakkal:
„Az  ÓZDSZOLG Kht.  által  lebontandó  ingatlanoknál  a  Kht.  költségeit  a 
Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
Az ÓZDSZOLG Kht. által érvényesíthető bontási költség = az értékbecslő 
által megállapított bontási költség csökkentve az újrahasznosítható anyagok 
értékének 30%-ával.
Fentiek szerint  számított  bontási  költség nyújt  fedezetet  a Kht.  részére  az 
ózdi martinsalakból készült ingatlanok kezelésével kapcsolatosan felmerülő 
egyéb költségekre.”

2.  Az 1. pontban megjelölt bontási költségszámítás módját a 2006. január 1-
jétől  az  ÓZDSZOLG  Kht.  által  lebontandó  ingatlanok  esetében  kell 
alkalmazni.

Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője
 ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
 PH  Vagyongazdálkodási  és  Vállalkozási  Ügyosztály 

ügyosztályvezetője
 PH Pénzügyi Ügyosztály ügyosztályvezetője

Határidő: értelemszerűen

27.) napirend

Javaslat az Ózd, Uraj út 14. és az Ózd, 48-as út 2. szám alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek hasznosítására

Kovács  Béla előadja,  hogy  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést 
megtárgyalta,  és  4  igen  szavazattal  támogatja  a  javaslatot,  hiszen  ennek  az 
ingatlannak a sorsa már régóta megoldatlan kérdés, és az eddigi körülmények 
nem tették  lehetővé  a  helyiség  eladását,  illetve  a  nem lakás  céljára  szolgáló 
helyiség  hasznosítását.  A mostani  előterjesztés  azonban  lehetőséget  adna  a 
nyertes  pályázónak,  hogy  az  ingatlanra  fordított  szükséges  és  hasznos 
értéknövelő beruházási költség a fizetendő bérleti díjba beszámításra kerüljön.

Benedek Mihály kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  22  igen,  egyhangú szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozza: 
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673/SzÜ. 259/KH/2006. (XII.21.) számú határozat

Tárgy: Az Ózd, Uraj út 14. és az Ózd, 48-as út 2. szám alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek hasznosítása

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

1./Az Ózd,  Uraj  út  14.  és  az Ózd,  48-as út  2.  szám alatti  nem lakás céljára 
szolgáló  helyiségeket  Ózd  Város  Önkormányzatának  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek,  az  ezekhez  tartozó  területek 
bérletéről,  valamint  ezek  bérleti  díjáról  szóló  többször  módosított 
19/2004.(IV.15.) számú rendelet alapján pályázati  eljárás keretében – jelen 
állapotban – piaci bérleti díj megfizetése mellett kell bérbeadni.

2./ A bérlő által a bérbeadó hozzájárulásával az ingatlanra fordított szükséges és 
hasznos értéknövelő beruházásnak a költségét a fizetendő bérleti díjba be kell 
számítani. 
A bérbeszámítás  alapja a  bérlő  által  –  a  bérbeadó hozzájárulásával  -  az 
ingatlanra fordított szükséges és hasznos értéknövelő beruházás költsége. A 
konkrét összeget az előzetesen jóváhagyott tételek határozzák meg. 
A bérbeszámítás mértéke a fizetendő havi bérleti díj 70 %-a. 

3./  Az  értéknövelő  beruházás  révén  létrejövő  dolog  az  önkormányzat 
tulajdonába kerül.

4./ Ha a bérleti szerződés a leendő bérlő működési körébe eső bármely ok miatt 
megszűnik, illetve megszüntetésre kerül, a bérbeszámítás útján le nem lakott 
hasznos  beruházás  az  önkormányzat  megtérítési  kötelezettsége  nélkül  az 
önkormányzat tulajdonában marad. 

5./  A Képviselő-testület felhívja az Igazgatási Ügyosztály vezetőjét a pályázati 
eljárás lefolytatására és a helyiségek bérbeadására.

6./A  Képviselő-testület  felkéri  az  ÓZDSZOLG  KHT  ügyvezetőjét  a 
megállapodás és a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Igazgatási Ügyosztály vezetője
ÓZDSZOLG KHT ügyvezetője

Határidő: értelemszerű
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-.-.-

(Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor  
alpolgármesternek.)

-.-.-

28.) napirend

Beszámoló Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 
tevékenységről

Benedek Mihály tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a többcélú társulásban végzett 
munkáról évente két alkalommal be kell számolni a testületnek. Úgy ítéli meg, 
hogy a társulásban az együttműködés tovább erősödött, és biztos benne, hogy a 
29 polgármester megfelelő felelősségérzettel  végzi munkáját,  a kistérség adta 
lehetőségeket kihasználva azon vannak, hogy a településeken élő állampolgárok 
életminőségét,  a  szolgáltatások  körét  bővítsék,  valamint  maximálisan 
hozzájáruljanak  a  munkahelyteremtéshez.  Kéri,  hogy a  beszámolót  a  testület 
tagjai  olvassák,  tanulmányozzák át,  hiszen  naponta  kaphatnak olyan kérdést, 
amelyre  talán  a  választ  az  anyagban  találják  meg.  Mindenképpen  hisz  a 
fejlődésben, és a színvonalasabb, eredményesebb munkában, kéri ezért a testület 
tagjait, fogadják el a beszámolót.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

205/SzÜ. 260/KH/2006. (XII.21.) számú határozat

Tárgy: Beszámoló az Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsban 
végzett tevékenységről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a beszámolót elfogadja.

29.) napirend

Javaslat társadalmi integrációt elősegítő lépések megtételéhez

Kovács  Béla előadja,  hogy  a  Gazdaságfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az 
anyagot és a „B” változatot javasolja elfogadásra. Ebben tehát nem javasolják a 
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két család Hétes telepről Velence telepre való átköltözését egyrészt azért, mert 
gazdasági  szempontból  a  város  számára  nem lenne  előnyös,  másrészt  pedig 
Velence telepen a két család beköltözése ellen komoly aláírásgyűjtés indult. A 
döntés  meghozatalában  az  is  közrejátszott,  hogy  a  korábbi,  ilyen  jellegű 
próbálkozások sem az Árpád vezér úton, sem pedig más területen nem vezettek 
eredményre.   

Fazekas  Zoltán megjegyzi,  hogy  eddig  nem  ismerte  a  Gazdaságfejlesztési 
Bizottság döntését, amellyel azonban nem feltétlenül ért egyet, ugyanis azzal a 
nagyon kis  lépéssel,  amit  néha  meg  kellene  tenni  azért,  hogy  az  arra  méltó 
életvitelű embernek legyen valamilyen szintű előrelépése, az ezzel a döntéssel 
ellentétes.  Ugyanakkor  felmerül  Velence  telep  problémája  is.  Úgy  gondolja, 
hogy ezt  a  telepet  egy komolyabb hatástanulmánynak kellene alávetni  azzal, 
hogy hogyan lehetne építészeti örökséget magában foglaló tervet rekonstruálni, 
illetve  valamilyen  jobb  életminőséget  nyújtó  formában  rehabilitálni.  Az 
előterjesztés  erről  nem  szól,  viszont  kérné,  hogy  a  közeljövőben  az 
önkormányzat tevékenysége, figyelme erre is terjedjen ki. 

Benedek Mihály Fazekas képviselő úrnak válaszolva előadja, hogy a 4 évvel 
ezelőtti  választások  után  szembesült  azzal  a  ténnyel,  hogy  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő  bérlakások  zömét  értékesítették  Velence  telepen.  Az 
örökségvédelemmel kapcsolatban elkészült rekonstrukció, illetve felújítási terv 
talán  lehetőséget  nyújthat  majd  arra  -  nyilván  a  pályázati  lehetőségek 
kihasználásával  -,  hogy  Velence  telepen  érezhető  javulás  következzen  be. 
Tájékoztatásul elmondja azt is, hogy a térség képviselőjével többször voltak már 
a  telepen,  beszéltek  a  lakosokkal  is,  és  mindenképpen  azon  vannak,  hogy 
keressék  annak  a  lehetőségét,  hogyan  lehetne  Velencét  megmenteni,  és  nem 
hagyni, hogy Bánszállás, Hétes telep sorsára jusson. Tehát Ózd város vezetése 
mindenképpen érdekelt abban, hogy a telepen érezhető javulás legyen.

Fazekas Zoltán szeretné, ha a polgármester úr által elmondottaknak lenne látható 
nyoma is és reméli mielőbb történik majd intézkedés Velence telep érdekében. 
Majd  kéri  polgármester  urat,  hogy  a  2002.  évi  választásokat  megelőző 
önkormányzatra vonatkozó kijelentését helyesbítse.

Benedek  Mihály hangsúlyozza,  hogy  nem  az  1998-2002  között  működő 
testületre, hanem az azt megelőző testületekre gondolt hozzászólásában.

Kiss  Sándor ezután  kéri,  szavazzanak  a  határozati  javaslat  „B”  változatának 
elfogadásáról.

A Képviselő-testület 14 igen, 1 nem szavazattal,  6 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:  
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664/SZÜ. 261/KH/2006.(XII.21.) számú határozat

Tárgy: Társadalmi integrációt elősegítő lépések megtétele

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

A Képviselő-testület  Radics Tibor és családja Ózd, Hétes telep 2/1.  valamint 
Váradi  Zoltánné  és  családja  Ózd,  Hétes  telep  3/2.  szám  alatti  lakosok 
elhelyezésére  - egyedi elbírálás alapján - Ózd, Velence telepen önkormányzati 
bérlakást nem biztosít. 

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  döntésről  az  érintetteket 
tájékoztassa.  

Felelős: polgármester 
Határidő: 2007. január 15.

-.-.-

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

-.-.-

30.) napirend

Tájékoztató az ÓZDIÁK Önkormányzat munkájáról.

Benedek  Mihály megkérdezi  Murányi  Dánielt,  az  ÓZDIÁK  Önkormányzat 
polgármesterét, hogy kíván-e a napirendhez hozzászólni?

Murányi  Dániel megköszöni  Ózd  Város  Önkormányzatának  mindenkori 
segítségét és támogatását. 
Benedek Mihály véleménye szerint nem volt hiábavaló létrehozni az ÓZDIÁK 
Önkormányzatot,  hiszen  az  eltelt  két  év  alatt  komoly  munkát  végeztek.  Itt 
ragadja  meg  az  alkalmat  arra,  hogy  megköszönje  Tóth  Veronikának  azt  a 
segítséget,  amelyet  a  10-18  éves  fiatalok  felkarolásáért,  problémáinak 
megoldásáért, programok szervezéséért tett, illetve tesz.

Boda István megjegyzi, hogy december 19-én az ÓZDIÁK kezdeményezésére 
átadták a Hangos Pont ifjúsági szabadidős klubhelyiséget a VMK-ban, amellyel 
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az ózdi diákok hasznos időtöltését segítik elő, ezért kéri a testületet elismeréssel 
vegyék tudomásul a diák önkormányzat munkáját.

Tartó Lajos előadja,  hogy mint  a korábbi  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság elnöke, 
részt vett  az ÓZDIÁK Önkormányzat létrehozásánál és a kezdeti  nehézségek 
után  elmondható,  hogy  az  önkormányzat  remekül  működik,  gratulál  eddigi 
munkájukhoz,  a  továbbiakhoz  pedig  erőt,  kitartást  és  sikereket  kíván.  Majd 
szintén méltatja Tóth Veronika lelkiismeretes munkáját.

Benedek Mihály kéri a testületet, vegye tudomásul a tájékoztatót.

A  Képviselő-testület  „Tájékoztató  az  ÓZDIÁK  Önkormányzat 
munkájáról” szóló előterjesztést tudomásul veszi.    

-.-.-

(Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor  
alpolgármesternek.)

-.-.-

31.) napirend

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

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

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

154/SZÜ. 262/KH/2006.(XII.21.) 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.
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-.-.-

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

-.-.-

32.) napirend

Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

Obbágy Csaba így az év vége felé újra egy megtisztelő kérésnek szeretne eleget 
tenni, amelyben Kaulics atya jókívánságait tolmácsolja a jelenlévőknek, ehhez ő 
maga  is  csatlakozik,  valamint  szeretné  átnyújtani  a  képviselőknek,  és  az 
ügyosztályvezetőknek  a már lassan hagyománnyá vált  kis ajándékcsomagot, 
egy 2007. évi falinaptárt.
 
Kovácsné Keller Ildikó tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elmúlt időszakban 
végigjárták  a  temetőket,  és  azok  nagy  részénél  mindent  rendben  találtak. 
Egyedül  a  szennai  temetőnél  tapasztaltak  problémát,  de  ott  is  elkezdődött  a 
munka és az egyház is gondoskodni fog a rendről.  A szemét elszállítását pedig 
közhasznú munkában oldják meg. 

Benedek  Mihály megjegyzi,  hogy  a  gázártámogatás  változásáról  szóló 
tájékoztatót minden képviselő megkapta. Kéri ezért a területi képviselőket arra, 
hogy ahol nagy számban élnek idős, kis jövedelmű emberek, tájékoztassák őket 
a változásról, hiszen nem kismértékű támogatásról van szó. Megköszöni Lázár 
Lajos ügyvezető igazgató úrnak az elkészített tájékoztatót, amelyet remélhetőleg 
minden fogyasztó meg fog kapni. Szeretné elmondani azt is, hogy a fogyasztók 
felelőssége  is  nagyon  fontos,  hiszen,  ha  együttműködnek,  és  beadják  az 
igénylésüket,  megtudhatják  mennyi  támogatásban  részesülhetnek,  melynek 
alapján csökkenhet a kiadások terhe is. Az igényléssel kapcsolatos kérdéseikkel 
pedig az Ózdi Munkaügyi Kirendeltséghez, az Ózdi Távhőhöz, illetve a Magyar 
Államkincstár Ózdi Irodájához lehet bizalommal fordulni, ahol a szakemberek 
készséggel  állnak  rendelkezésre.  Szeretné  kérni  tehát,  hogy  keressék  fel  az 
elmondott  helyeket,  mert  a  fennakadásokat  csak  így  tudják  elkerülni. 
Megkérdezi Lázár Lajost, szeretne-e az elmondottakhoz hozzátenni valamit.
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Lázár  Lajos elmondja,  hogy  az  igényléssel  kapcsolatos  tájékoztatás 
folyamatosan történik, de mindenkit kér arra, hogy kérjen segítséget és így – 
véleménye szerint - nem lesz különösebb probléma.

Benedek  Mihály bejelenti,  hogy  2006.  december  28-án  11  órára  rendkívüli 
testületi  ülést  fog  összehívni,  amelynek  anyagát  a  képviselők  a  holnapi  nap 
délutánján  megtalálhatnak  a  fiókokban.  A továbbiakban  felhívja  a  figyelmet 
arra, hogy december 29-én 12,00 órakor a Holdfény étteremben óévbúcsúztató 
fogadásra kerül sor, valamint szeretne minden képviselőt partnerével együtt Ózd 
Város  Önkormányzata  nevében  meghívni,  a  VMK-ban  15,00  órától  tartandó 
évzáró musical show műsorra. Végezetül pedig megköszöni mindenki munkáját, 
és a jelenlévőknek, valamint Ózd város minden lakosának békés, tiszteletteljes 
karácsonyi ünnepeket kívánva az ülést bezárja.

K.m.f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
       jegyző    polgármester
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